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Titel
Hur kan RFID påverka logistisk effektivitet?
- En studie av den svenska dagligvarubranschen
Författare
Sara Bergström och Lena Carlström
Sammanfattning
Radio Frequency Identification, RFID, är en teknik för spårning och informationsbärande som har funnits i över 50 år. Det
är dock inte förrän på senare år som användandet av tekniken har fått en bredare spridning. I Sverige finns idag ett flertal
företag som har implementerat lösningar som bygger på RFID-teknik men samtliga är begränsade till att endast användas
inom ett företag i ett slutet system. På frågan hur RFID-teknik och dess standard EPC påverkar företag i en supply chain,
det vill säga i ett öppet system, finns inget klart svar utan detta bör undersökas för respektive bransch där ett införande kan
vara intressant. Denna studie är en sådan undersökning, genomförd inom den svenska dagligvarubranschen, med följande
syfte:
Syftet med denna studie är att, på aktivitetsnivå, kartlägga flödet av fem utvalda produkter i dagligvarubranschen samt att
för företag som ingår i dessa flöden skapa scenarier där RFID-teknik utnyttjas. Befintliga flöden liksom scenarier skall
vidare analyseras för att identifiera möjliga effektivitetsförändringar till följd av användandet av RFID-teknik och dess
standard EPC.
Resultatet av studien visar att ett införande av RFID-teknik skulle ha både positiv och negativ inverkan på den logistiska
effektiviteten för de studerade företagen. Den största negativa förändringen härrör till kostnader och investeringar som
måste göras för att RFID-teknik skall kunna utnyttjas i flödena, medan de största positiva förändringarna kan kopplas till
tidsvinster och förbättrad spårbarhet.
En viktig slutsats är att det både för företag som idag använder streckkoder i stor utsträckning liksom för företag med lägre
grad av streckkodsanvändning uppstår effektivitetsförbättringar. Storleken och omfånget på effektivitetsförbättringarna
påverkas dock av graden av streckkodsanvändning i respektive företag. Positiva effektivitetsförändringar uppkommer
främst genom att andelen manuella kontroller kan minskas och ersättas med automatiska avläsningar. Denna förändring
minskar tidsförbrukningen i ett antal aktiviteter, vilket i sin tur påverkar kundservice och bidrar till kostnadsbesparingar.
Ökade automatiska kontroller bidrar vidare till förbättrad spårbarhet i flödet. Med god kontroll av utflödet av varor kommer
returflödet att effektiviseras och mer exakta återkallelser kommer att kunna göras.
RFID-teknik kräver även ett ökat informationsutbyte mellan företag i supply chain. Detta innebär att affärssystemen måste
integreras för att möjliggöra kommunikation, något som kan bli kostsamt i ett initialskede. Om det genomförs kan det dock
leda till stora effektivitetsförbättringar i form av ökad kundservice och minskade kostnader tack vare bland annat bättre
prognoser. Sammantaget innebär slutsatserna för studien att det uppkommer både positiva och negativa
effektivitetsförändringar vid ett införande av RFID/EPC i dagligvarubranschen, där de största negativa effektivitetsförändringarna uppstår i implementeringsfasen och de positiva effektivitetsförändringarna gradvis ökar och blir bestående.
Nyckelord
RFID, EPC, logistisk effektivitet, dagligvarubranschen

Sammanfattning
Radio Frequency Identification, RFID, är en teknik för spårning och informationsbärande som har funnits i över 50 år. Det är dock inte förrän på senare år som
användandet av tekniken har fått en bredare spridning. I Sverige finns idag ett flertal
företag som har implementerat lösningar som bygger på RFID-teknik men samtliga är
begränsade till att endast användas inom ett företag i ett slutet system. På frågan hur
RFID-teknik och dess standard EPC påverkar företag i en supply chain, det vill säga i
ett öppet system, finns inget klart svar utan detta bör undersökas för respektive bransch
där ett införande kan vara intressant. Denna studie är en sådan undersökning,
genomförd inom den svenska dagligvarubranschen, med följande syfte:
Syftet med denna studie är att, på aktivitetsnivå, kartlägga flödet av fem utvalda
produkter i dagligvarubranschen samt att för företag som ingår i dessa flöden skapa
scenarier där RFID-teknik utnyttjas. Befintliga flöden liksom scenarier skall vidare
analyseras för att identifiera möjliga effektivitetsförändringar till följd av användandet
av RFID-teknik och dess standarder från EPCglobal.
Resultatet av studien visar att ett införande av RFID-teknik skulle ha både positiv och
negativ inverkan på den logistiska effektiviteten för de studerade företagen. Den
största negativa förändringen härrör till kostnader och investeringar som måste göras
för att RFID-teknik skall kunna utnyttjas i flödena, medan de största positiva
förändringarna kan kopplas till tidsvinster och förbättrad spårbarhet. Det bör dock
nämnas att ingen ekonomisk jämförelse har gjorts mellan de negativa och de positiva
förändringarna.
En viktig slutsats är att det både för företag som idag använder streckkoder i stor
utsträckning liksom för företag med lägre grad av streckkodsanvändning uppstår
effektivitetsförbättringar. Storleken och omfånget på effektivitetsförbättringarna
påverkas dock av graden av streckkodsanvändning i respektive företag. Positiva
effektivitetsförändringar uppkommer främst genom att andelen manuella kontroller
kan minskas och ersättas med automatiska avläsningar. Denna förändring minskar
tidsförbrukningen i ett antal aktiviteter, vilket i sin tur påverkar kundservice och bidrar
till kostnadsbesparingar. Ökade automatiska kontroller bidrar vidare till förbättrad
spårbarhet i flödet. Med god kontroll av utflödet av varor kommer returflödet att
effektiviseras och mer exakta återkallelser kommer att kunna göras.
RFID-teknik kräver även ett ökat informationsutbyte mellan företag i supply chain.
Detta innebär att affärssystemen måste integreras för att möjliggöra kommunikation,
något som kan bli kostsamt i ett initialskede. Om det genomförs kan det dock leda till

stora effektivitetsförbättringar i form av ökad kundservice och minskade kostnader
tack vare bland annat bättre prognoser.
Sammantaget innebär slutsatserna för studien att det uppkommer både positiva och
negativa effektivitetsförändringar vid ett införande av RFID/EPC i dagligvarubranschen, där de största negativa effektivitetsförändringarna uppstår i
implementeringsfasen och de positiva effektivitetsförändringarna gradvis ökar och då
blir bestående.

Abstract
The purpose of this thesis is to study how the use of RFID and EPC would affect the
Swedish food retail supply chain. This was done by mapping the flow of five different
products in the supply chain at activity level. During this work, five manufacturers,
two distribution centres and two retail stores were visited and carefully studied. These
visits resulted in a flowchart for each company describing the product flow, with
particular attention to the use of barcodes. The flowcharts were then used to create
scenarios for each company, describing how the flow would change when using RFIDtechnology. The current flow for each company was then compared with its RFID
scenario and analysed to see how logistic efficiency would be affected by the use of
RFID-technology.
The result of the study shows that all companies in the food retail supply chain would
benefit from an implementation of RFID-technology. When comparing companies
with a high usage of barcodes with companies where barcodes are little used, the
conclusion can be drawn that both groups would experience improvements in different
areas of logistic efficiency, but not necessarily to the same extent.
When considering the drawbacks of using RFID, the greatest disadvantages are the
large investments and costs of implementing the technology. The largest costs arise in
modification of business systems and for hardware investments needed to utilize the
technology.
Apart from theses costs and investments, several positive changes in time consumption
and traceability could be found. RFID/EPC makes it possible to replace manual checks
with automatic ones, resulting in less time consumption and reduced staff throughout
the supply chain. Furthermore, the possibility to trace every case and pallet results in
more efficient and less expensive of product returns and recalls.

Förord
Valet av ämne till denna studie växte fram ur ett generellt intresse för RFID-teknik
som uppkom under fjärde året när vi studerade Industriell Ekonomi. Det faktum att få
studier har gjorts i ämnet i Sverige samtidigt som tekniken på senare tid fått mer och
mer utrymme i medier och bland företag gjorde valet av ämne enkelt. Vidare hade vi
båda ett intresse av att skriva vårt examensarbete inom ett mer specifikt ämne då vår
utbildning i grunden är relativt bred.
Vi hade inte kunnat genomföra studien utan GS1 Swedens intresse och engagemang.
Vi vill därför tacka alla anställda på GS1 Sweden och framförallt Bo Raattamaa, VD
för GS1 Sweden och Mats Wennebo, handledare för examensarbetet och ansvarig för
tjänsteutveckling och EPCglobal på GS1 Sweden, för all hjälp och givande
kommentarer. Tack även till alla företag och respondenter som visade oss runt och
mycket öppenhjärtigt svarade på våra nyfikna frågor. Ett speciellt tack vill vi även
rikta till våra opponenter, Erik Johansson och Michael Håkansson, vår handledare Seth
Jonsson, samt våra familjer som har stöttat och hjälpt oss i examensarbetets med- och
motgångar.
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1 Inledning
I det inledande kapitlet beskrivs bakgrunden till examensarbetet följt av en
förklaring av centrala begrepp samt en problemdiskussion, som mynnar ut i
syftet. Vidare kommer även avgränsningar och studiens disposition att
presenteras.

1.1

Bakgrund

Radio Frequency Identification, RFID, är en teknik för spårning och informationsbärande som har funnits i drygt 50 år. Trots att RFID-tekniken i sig är gammal, är det
först på senare år som utvecklingen har tagit fart i öppen handel och den drivs på av
aktörer som Wal-Mart, Gillette, Tesco och Procter & Gamble.
RFID-tekniken bygger på att ett objekt märks med en tagg, vilken innehåller
information som kan avläsas med hjälp av radiovågor. Taggen består av ett
elektroniskt chip där informationen lagras och en antenn som gör att informationen i
chipet kan avläsas. Tidigare har tekniken främst använts i slutna system där varje
företag har utvecklat sin egen RFID-tillämpning. För att säkerställa en global
standardisering av RFID-teknik arbetar EPCglobal Inc, en organisation som ägs av
GS1 och GS1 US, med att ta fram standarder för RFID-tillämpningar. De standarder
som EPCglobal arbetar med är en kombination av RFID-teknik och informationsutbyte, där informationsutbytet sker över ett nätverk som är baserat på samma
infrastruktur som Internet.
Handeln får idag mycket information om deras varor från streckkoder, som är en
visuell beteckning av ett identifieringsnummer. För att göra enskilda artiklar unika har
EPCglobal tagit fram ett numreringssystem som heter Electronic Product Code, EPC. I
ett EPC-nummer adderas ett serienummer till det ursprungliga artikelnumret som idag
utnyttjas i streckkoder. Via detta serienummer går det att urskilja enskilda artiklars
rörelser genom supply chain, vilket förbättrar spårbarheten i jämförelse med idag.
GS1 Sweden, som är examensarbetets uppdragsgivare, är ett företag vars affärsidé är
att utveckla, samordna och sprida lösningar, som exempelvis streckkkoder och RFIDteknik, som effektiviserar informations- och produktflöden för varor och tjänster i
Sverige. I affärsidén ingår även att sprida kunskap om EPCglobal och dess
användningsmöjligheter samt att koordinera spridningen av RFID-standard i Sverige.
GS1 Sweden fungerar även som en kanal för återkoppling av frågor och erfarenheter
till EPCglobals standardiseringsarbete. (www.gs1.se)
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1.2

Förberedande förklaring av begrepp

För att öka läsarens förståelse för problemdiskussionen och studiens syfte presenteras
här definitioner av två nyckelbegrepp.
En supply chain består av tre eller fler enheter (organisationer eller individer) som är
direkt involverade i uppströms och nedströms flöde av produkter, tjänster, finansiella
medel och/eller information från ursprung till konsument (Mentzer et al, 2001).
En aktivitet är en del av en process och består av en serie handlingar, vilka syftar till
att uppfylla aktivitetens mål. Exempel på aktiviteter är godsmottagning och inlagring,
som i sin tur består av en serie handlingar som gemensamt skapar värde (Ljungberg &
Larsson, 2001).

1.3

Problemdiskussion

Inom handelssektorn har streckkodsanvändningen kontinuerligt ökat sedan teknikens
införande 1969, vilket innebar en dramatisk förändring gällande informationsinsamling (www.gs1.se). I Sverige har utvecklingen kommit långt och idag är Sverige
ett av de ledande länderna i världen gällande streckkodsanvändning (Intervju, Bo
Raattamaa).
RFID kan liknas vid streckkoder då syftet med båda teknikerna bland annat är att
transportera artikelinformation med hjälp av nummeridentifiering. RFID-teknik kan
dock utnyttjas även i andra syften och i andra typer av applikationer än vad som är
fallet med streckkoder. RFID-teknik kräver exempelvis, till skillnad från streckkoder,
inte fri sikt vid avläsning. Vidare kan avläsning ske på längre avstånd och av flera
taggar samtidigt, något som inte är möjligt med streckkoder. (www.streckkod.se)
Avsikten med detta examensarbete är att skapa ett underlag för beslutsfattande hos
GS1 Sweden gällande införandet av ett nationellt business-case-verktyg där
lönsamhets- och ROI-analyser kan göras för varje enskilt företag i en supply chain i
Sverige. För att kunna skapa ett sådant verktyg eller för att kunna verifiera att verktyg
framtagna i andra länder är applicerbara även i Sverige, krävs en grundlig kartläggning
av svenska företags supply chain. Detta då alla supply chains är unika och olika länder
har kommit olika långt i sin användning av streckkoder. Vidare är GS1 Sweden
intresserade av att ta fram olika scenarier som visar hur ett teknikskifte till RFID skulle
kunna påverka företag som idag använder streckkoder. Detta då det är av intresse för
GS1:s kunder, som representerar olika aktörer i supply chain, att se hur hela flödet
skulle kunna påverkas ur ett effektivitetsperspektiv.
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Under 2005 har GS1 Sweden, i samarbete med Svenska Retursystem (SRS), drivit ett
RFID-projekt med ett 30-tal aktörer i dagligvarubranschen där kunskapsspridning om
RFID-teknik varit i fokus. Då dagligvarubranschen historiskt sett varit snabba att
använda GS1 Swedens tjänster ses den som en intressant bransch för denna studie.
Vidare finns det sedan den första januari 2005 direktiv från EU att alla företag som
hanterar livsmedel ska kunna spåra objekt både uppströms och nedströms
(www.gs1.se). Av dessa anledningar genomförs denna studie hos olika parter i dagligvarubranschen i Sverige. Uppgiften innefattar även utvecklande och analys av framtida
scenarier där RFID-teknik används. För att kunna skapa sannolika scenarier är det
viktigt att ha god kunskap om hur verksamheten sköts idag, varför det är viktigt att en
noggrann kartläggning genomförs.

1.4

Syfte

Syftet med denna studie är att, på aktivitetsnivå, kartlägga flödet av fem utvalda
produkter i dagligvarubranschen samt att för företag som ingår i dessa flöden skapa
scenarier där RFID-teknik utnyttjas. Befintliga flöden liksom scenarier skall vidare
analyseras för att identifiera möjliga effektivitetsförändringar till följd av användandet
av RFID-teknik och dess standard EPC.

1.5

Avgränsningar

Följande avgränsningar är gjorda i samråd med examensarbetets uppdragsgivare, GS1
Sweden:
 Scenarier görs endast med RFID-teknik på pall- och kartongnivå. Effekten av
RFID-teknik på artikelnivå lämnas till vidare studier.
 Kartläggningen av flödet börjar vid produktionens avslut hos leverantören och
avslutas där varorna packas upp ur sin ytterförpackning i butik. Flödet innefattar dock inte de externa transporterna, det vill säga inga transporter mellan
tillverkande enheter, lager och butik studeras.
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1.6

Disposition

I detta avsnitt beskrivs varje kapitel kortfattat för att ge en översikt över rapportens
uppbyggnad samt för att underlätta för läsare som inte avser läsa samtliga kapitel.
Kapitel 1

Inledning
I det inledande kapitlet får läsaren en bakgrund till RFID och hur tekniken
fungerar. Den problemdiskussion som besvarar varför studien genomförs
presenteras och mynnar ut i studiens syfte och avgränsningar.

Kapitel 2

GS1 Sweden och EPCglobal Inc
GS1 Swedens företagshistorik och verksamhetsområden beskrivs
översiktligt, vilket ger läsaren en inblick av studiens uppdragsgivare.
Vidare presenteras även organisationen EPCglobal och dess relation till
RFID och GS1 Sweden.

Kapitel 3

Identifieringssystem
De identifieringssystem som används idag presenteras med fokus på hur
streckkoder fungerar idag. En relativt ingående beskrivning görs även
över hur RFID-tekniken fungerar och dess fördelar och begränsningar.
För den intresserade läsaren rekommenderas dock Appendix 1, där en mer
utförlig beskrivning av RFID-teknik och dess standard återfinns.

Kapitel 4

Teorier inom logistik
Aktuella teorier som legat till grund för studiens genomförande
presenteras. Inledningsvis beskrivs relevanta begrepp och definitioner,
följt av teorier gällande logistisk effektivitet som är en ytterst central teori
i studien. Slutligen presenteras även teorier gällande flöden och processer
i supply chain.

Kapitel 5

Metod
I metodkapitlet beskrivs och diskuteras hur undersökningen har genomförts avseende val av företag och insamling av empiri. Kapitlet hjälper
läsaren skapa en bättre förståelse för studiens syfte och behandlar även
eventuella felkällor och kritik mot den valda metoden.
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Kapitel 6

Presentation av fallstudieföretag
I detta kapitel presenteras kort de företag som blivit utvalda att delta i
studien. Informationen är till för de läsare som vill ha större vetskap om
de aktuella företagen.

Kapitel 7

Kartläggning
Den empiri som insamlats under studien presenteras här i form av flödesscheman med förklarande text. Kapitlet ger en bra förståelse för hur flödet
och streckkodsanvändningen ser ut idag på respektive företag.

Kapitel 8

Scenarier
Scenarier byggda med hjälp av logistikteorier, RFID-teorier och empiri
presenteras. Kapitlet syftar till att ge en förståelse för hur ett flöde med
RFID-teknik skulle kunna se ut på respektive studerat företag.

Kapitel 9

Analys och diskussion
I detta kapitel analyseras de förändringar som kan urskiljas mellan flöden
i kartläggningen och flöden i scenarierna. Analysen görs med utgångspunkt i logistiska effektivitetsvariabler och har som mål att visa på ett
intervall för de effektivitetsförändringar som kan uppkomma för företag
inom svenska dagligvarubranschen vid ett införande av RFID/EPC.

Kapitel 10 Slutsatser och resultat
De slutsatser och resultat som kan dras ifrån analysen i kapitel 9
presenteras. Den läsare som har ont om tid bör främst läsa kapitel 1 och
10 för att förstå studiens syfte, slutsatser och resultat.
Kapitel 11 Egna reflektioner
Slutligen presentera tankar och reflektioner som författarna själva haft
under arbetets gång. Vidare presenteras studiens generaliserbarhet samt
förslag på vidare studier inom ämnet.
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2 GS1 Sweden och EPCglobal Inc
I detta kapitel beskrivs GS1 och GS1 Swedens företagshistorik och
verksamhetsområden att översiktligt. Därpå följer en presentation av
EPCglobal och dess verksamhet.

2.1

GS1 företagshistorik

I slutet av 1960-talet genomgick detaljhandeln i USA en teknisk utveckling genom en
övergång från mekaniska kassaapparater till elektriska. Införandet av de elektriska
kassaapparaterna medförde möjligheten att slå in varugruppskoder, vilket ökade och
förbättrade informationsinsamlingen vid försäljning. Som ett led i arbetet med att
effektivisera automatisk registrering av varugruppskoder vid försäljning framtogs
streckkoder, som är en visuell beteckning av varugruppskoden, vilket minskade tidsåtgången vid kassaregistrering.
När streckkoder började användas utnyttjades många olika streckkodslösningar, vilket
medförde att företag blev låsta till en leverantörs streckkodsuppbyggnad. För att
möjliggöra utbyte mellan olika parter i handeln krävdes en gemensam standard. Ett
antal företag i USA startade därför 1969 ett frivilligt standardiseringsprojekt som kom
att kallas Unified Product Code, UPC. Projektet ledde till framtagandet av ett system
för unik artikelidentifikation samt en enhetlig standard för den streckkod som skulle
bära den unika artikelidentifikationen. Detta möjliggjorde ett enkelt och billigt sätt att
märka produkten med ett artikelnummer som sedan fungerade genom alla
distributionsled och på alla marknader i USA. (www.gs1.se)
År 1974 samlades även aktörer inom dagligvarubranschen i tolv europeiska länder och
beslöt sig för att tillsammans skapa en utvecklad form av UPC-numret, som namngavs
European Article Numbering, EAN. Projektet kom att bygga på samma streckkodssystem som UPC i USA redan standardiserat med den skillnaden att EAN av
kapacitetsskäl valde att använda tretton siffror istället för tolv. Sedan 1974 har
standarden även spridit sig till andra branscher och återfinns idag på allt från kläder
och skor till husgeråd och färg. UPC/EAN har idag blivit ett internationellt branschöverskridande nummersystem som används på alla världens kontinenter. (www.gs1.se)
Många länder har en nationell EAN-organisation som tillsammans bildar en
internationell federation, EAN International. EAN International och Uniform Code
Council, UCC, som ansvarar för UPC-standarden, svarar gemensamt för underhåll och
utveckling av det gemensamma nummersystemet. I juni 2003 bestämde EAN:s
generalförsamling att EAN International skulle byta namn till GS1, vilket
genomfördes i februari 2005. Namnbytet gjordes för att reflektera den ökade globala
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utsträckningen av systemet (www.gs1.org). Namnet GS1 är dock ingen förkortning
utan endast just ett namn på organisationen. Samtidigt bytte den amerikanska
organisationen UCC namn till GS1 US.
GS1 består av 103 medlemsorganisationer runt om i världen, varav GS1 Sweden är en.
Alla nationella GS1-organisationer är icke-vinstmaximerande organisationer som
täcker sina kostnader genom smärre avgifter, baserade på kundföretagens omsättning
(www.gs1.se). De olika medlemsorganisationerna styr GS1 via en generalförsamling,
där antalet platser som tillfaller respektive medlemsorganisation fördelas med
avseende på intäktsandel (Intervju, Bo Raattamaa).
GS1:s standarder, som abonneras av 1,3 miljoner företag runt om i världen, ökar
effektiviteten och transparensen inom supply chain både globalt och inom olika
branscher. Detta genom att möjligheter och förutsättningar för spårbarhet,
lagerstyrning, försäljningsinformation samt samarbetsplanering förbättras.
I det globala GS1, före detta EAN International, har Sverige sedan 1978 representerats
av EAN Sverige, som den 1 maj 2005 bytte namn till GS1 Sweden. (www.gs1.se) GS1
Sweden har sedan 1978 ägts till 50 % av Svensk Dagligvaruhandel, SDH, och till
50 % av Dagligvaruleverantörernas förbund, DLF. Dagligvarubranschen står idag
dock bara för 35 % av GS1 Swedens omsättning och fler och fler branschen ansluter
sig till GS1:s standarder. (Intervju, Kristina Sjöberg)

2.1.1

GS1 och GS1 Swedens verksamhetsområden

GS1 har idag ett större verksamhetsområde än enbart numrerings- och streckkodsstandardisering. Dess standarder och tjänster inkluderar även standardisering av ehandelsmeddelanden, datasynkronisering samt Electronic Product Code, EPC. EPC är
en RFID-standard som tagits fram av organisation EPCglobal Inc. Standarden består
av ett unikt identifieringsnummer, EPC, som finns inlagrat i taggens elektroniska chip.
Mer information om EPC återfinns i kapitel 3.4. GS1 och GS1 Swedens verksamhetsområden består således av tre delar; identifiering i form av artikelnumrering,
informationsbärare i form av streckkoder och EPC, samt standarder för e-handel.
(www.gs1.se) Dessa områden kallas gemensamt för GS1-systemet och förklaras mer
utförligt i avsnitt 3.2.
GS1 Sweden har över 7000 företag och organisationer anslutna till dess standarder.
Organisationen riktar sig till såväl stora som små företag och har som mål att göra
tekniker och standarder inom varuflödesstyrning tillgängliga och kostnadseffektiva för
sina kunder (”Planeringshandledning för RFID-implementering inom supply chain”,
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2005). Utöver GS1 Swedens VD, Bo Raattamaa, har företaget 15 anställda
(www.gs1.se).
Under 2005 var GS1 Sweden delansvariga i ett RFID-projekt tillsammans med
Svenska Retursystem (SRS), ett företag som ägs av Svensk Dagligvaruhandel och
Dagligvaruleverantörernas Förbund. I projektet ingick även en styrgrupp bestående av
ett 30-tal företag inom dagligvarubranschen. Projektet syftade till att diskutera och
skapa en gemensam användning av RFID-teknik i lastpallar och returlådor inom
detaljhandeln i Sverige. (Widman, 2005) Tanken var att SRS i samband med projektet
skulle ta fram en ny generation returpallar och returlådor i plast, där EPC-standard ska
användas, något som kommer att realiseras under 2006. Projektet avsåg även att visa
hur affärsnytta kan erhållas genom att använda SRS:s nya lastpallar och lådor med
integrerade EPC-taggar och i framtiden få projektets intressenter och SRS:s kunder att
börja utnyttja den inbyggda tekniken. (forum.ean.se/epc)
Idag använder redan ett antal aktörer dagens generation av returpallar och returlådor
från SRS. RFID-tekniken i dessa pallar och lådor används i dagsläget dock bara av
SRS i deras egna tvättanläggningar. Skillnaden mellan dagens returpallar/returlådor
och den nya generationen är flera. Idag används främst SRS-halvpallar som har icke
standardiserade taggar inkorporerade och returlådor som inte innehåller några taggar.
Den nya generationen gäller främst SRS-helpallar och eventuellt även SRS-lådor där
EPC-taggar kommer att vara inkorporerade. (Telefonintervju, Gert Hägerström)

2.2

EPCglobal Inc

EPCglobal är en icke-vinstmaximerande organisation som bildades av GS1 och GS1
US då dessa, tack vare sin mångåriga erfarenhet av att utveckla och hantera globala
standarder, fick i uppdrag att kommersialisera EPC-tekniken (”The EPCglobal
Network”, 2004). Syftet med organisationen är att driva den globala
kommersialiseringen av EPC och EPCglobal Network, som är ett nätverk baserat på
RFID-teknik och informationsutbyte. Förenklat ser EPCglobal Network till att
information från varje avläst produkt (med EPC-tagg) görs tillgänglig för de aktörer
som bör ha informationen. EPCglobal Network beskrivs närmare i Appendix 1.
EPCglobals mål är att utveckla organisationens tjänster och tekniska standarder så att
de uppfyller branschers behov. (www.gs1.se)
GS1 Sweden är EPCglobals representant i Sverige, med uppgift att sprida kunskap om
EPC och dess användningsmöjligheter samt koordinera dess spridning i Sverige
(www.gs1.se). I Figur 1 återfinns ägarförhållandet samt organisationsstrukturen för
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GS1 och EPCglobal. GS1 äger följaktligen EPCglobal tillsammans med GS1:s största
medlemsorganisation, GS1 US. (Intervju, Bo Raattamaa)

Figur 1. Ägarförhållanden och organisationsstruktur för GS1 och EPCglobal.

Arbetet i EPCglobal sker främst genom ett antal arbetsgrupper som fokuserar på olika
delar av EPCglobal Networks utveckling, se nedan. De olika grupperna har olika
arbetsområden och deras sammansättning varierar. Generellt sett består grupperna av
representanter från forskningsinstitut och från olika delar i näringslivet samt av företrädare för GS1. Det gemensamma målet för grupperna är att arbeta fram industriella
standarder och skapa kommersiell acceptans för EPCglobal Network.
(www.epcglobalinc.org)
Business Action Group – fokuserar på frågor som rör olika pilotprojekt och
implementering av EPC. I denna grupp finns representanter från olika branscher
såsom, dagligvarubranschen, försvaret, flygindustrin och hälsovård. Syftet med
gruppens verksamhet är att identifiera olika användares affärsbehov samt att
marknadsföra komponenter i EPCglobal Network och införandet av EPC.
Policy Action Committe – arbetar främst med integritets- och säkerhetsfrågor. Just
dessa aspekter har ifrågasatts av vissa organisationer (främst i USA) i samband med
RFID-märkning av konsumentprodukter. Denna grupp arbetar med att se över
befintliga problem och försöker arbeta proaktivt för att undvika eventuella framtida
problem rörande dessa frågor. (Intervju, Mats Wennebo)
Hardware Action Group – definierar gränssnitt mellan hårdvarukomponenter i EPCnätverket. Gruppen är även med i utvecklingen av nya typer av hårdvara såsom Gen 2,
den nya generationens EPC-taggar. (www.epcglobalinc.org)
Software Action Group – definierar gränssnitt och standarder för mjukvarukomponenter inom EPC-nätverket. Uppgifter kan bland annat innefatta informations10
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transformation från mikrochip till företagets affärssystem och informationsutbyte
aktörer emellan.
Auto-ID Labs – är egentligen ingen arbetsgrupp utan består av institutioner på sex
olika universitet, med MIT i spetsen, som varit med och utvecklat konceptet
EPCglobal Network. Utvecklingen av de olika komponenterna i nätverket drivs idag
av EPCglobal i nära samarbete med Auto-ID Labs på universitet runt om i världen.
(www.epcglobalinc.org)
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3 Identifieringssystem
I detta kapitel beskrivs de identifieringssystem som används idag, följt av en
kortfattad förklaring av hur streckkoder, och då främst GS1-systemet, fungerar
och byggs upp. Vidare beskrivs RFID-tekniken och hur den fungerar följt av
information om den standard, EPC, som finns inom området. Slutligen
presenteras även de fördelar som tekniken medför samt de begränsningar som
idag existerar idag.

3.1

Olika typer av identifieringssystem

Ett identifieringssystem är ett system som möjliggör automatisk datafångst, vilket
innebär att ett objekt utan manuell inmatning kan identifieras, information om objektet
kan erhållas och informationen kan överföras till ett affärssystem. Om detta sker
automatiskt sparar det mycket tid i jämförelse med manuell inmatning. Generellt
uppstår även färre felinmatningar då den mänskliga faktorn eliminerats och systemet
blir mindre personalintensivt.
Det finns ett antal olika typer av identifieringssystem och dessa skiljer sig åt i
automatiseringsgrad och även i mängden och typen av information som de förmedlar.
Kostnaden för att införa ett identifieringssystem kan variera kraftig och det faktum att
de bygger på olika tekniker gör att de kan vara mer eller mindre lämpliga beroende på
situationen. De vanligaste identifieringssystemen som används idag baseras på
streckkoder, RFID, GPS, OCR eller magnetband. (Jonsson & Mattsson, 2005)

3.2

Streckkoder och GS1 systemet

Tekniken bakom streckkoder uppfanns 1934 och var då mycket enklare än dagens
komplexa kodsystem. I den första streckkoden representerade ett svart streck siffran
ett, två streck siffran två och så vidare. Strecken lästes sedan av med hjälp av en
magnetisk spole. Dagens streckkodstekniker är mycket förfinade och det finns flera
olika streckkodstyper med olika användningsområden. Varje standardtyp som tagits
fram har fördefinierat vilken typ av information som den skall innehålla samt
maximalt antal tecken som kan kodas med hjälp av den. (www.streckkod.se)
Idag finns det cirka 150 olika typer av numreringssystem och tekniker runt om i
världen och några företag och branscher som har utvecklat egna numreringssystem och
streckkodsmärkningar är IKEA, H&M och bilindustrin (Intervju, Jeremy Morton). Den
mest spridda standarden i öppen handel är dock den som GS1 administrerar. De har
idag cirka 7000 kunder i Sverige och cirka 1 300 000 i världen. (Intervju, Karolin
Harsanji)
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3.2.1

GS1-systemet

GS1-systemet innefattar, som nämnts i avsnitt 2.1.1, tre delar; identifiering,
informationsbärare och elektronisk handel. Dessa delar innefattar således standarder
för såväl numrering (identifiering) som märkning (informationsbärare) och
informationsutbyte via elektronisk handel, se Figur 2. (www.gs1.se)

Figur 2. GS1-systemet och dess tre delar. Källa: Bo Raattamaa, PowerPoint presentation (2006)

Identifiering
Inom GS1-systemet finns idag flera standarder för identifiering av objekt, vilken som
används beroende på vad som skall identifieras. Gemensamt för alla EAN-nummer är
dock att de är unika. Olika typer av objekt som kan identifieras är exempelvis varor i
en förpackning (GTIN, Global Trade Item Number), kollin (SSCC, Serial Shipping
Container Code) och återanvändningsbara lastbärare (GRAI, Global Returnable Asset
Identifier). Den mest använda identifieringsformen är GTIN vilken avläses på alla
streckkodsmärkta konsumentprodukter i handeln.

Informationsbärare
Informationsbärare är streckkoder eller RFID-taggar som innehåller ett EAN-nummer.
Alla streckkodsvarianter är uppbyggda av mörka streck med ljusa mellanliggande
partier som är avsedda för datoriserad avläsning. Streckkoder består av både streck och
siffror, där strecken är ett bildligt uttryck för siffrorna och således betyder samma sak.
Skillnaden mellan olika varianter av streckkoder är mängden och typen av data som
kan streckkodas/överföras. Den allra vanligaste varianten kallas för EAN 13, består av
13 siffror och överför den information som omfattas av en GTIN.
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Om fler än ett EAN-nummer skall återfinnas i informationsbäraren bör antingen EAN
128 eller RFID/EPC användas. En EAN 128 används till exempel för att streckkoda
SSCC, bäst-före-datum och vikt. (www.gs1.se) SSCC är som nämnt ovan ett unikt
nummer för ett unikt kolli. Det unika numret kan endast användas en enda gång på ett
kolli och blir därefter förbrukat och låst för användning de kommande två åren.
Tanken bakom numret är att exakt data angående vad en försändelse innehåller skall
kunna erhållas ur affärssystemen med hjälp av SSCC:n, vilket underlättar
mottagningskontroll och förbättrar spårbarheten. RFID/EPC är också en typ av
informationsbärare som har lagts till GS1:s övriga varianter. (Intervju, Staffan Olsson)

Elektronisk handel
År 1987 tog FN fram och godkände ett gemensamt språkbruk för elektronisk
kommunikation mellan företag som heter Electronic Data Interchange, EDI. Denna
standard fick namnet FN/EDIFACT och innefattar rekommendationer om hur
handelsmeddelanden bör utbytas. (www.unece.org) Det framkom dock snart att dessa
rekommendationer skulle kunna komma att tolkas på olika sätt i olika länder vilket i så
fall skulle medföra att datakommunikationen mellan säljare och köpare inte alls
underlättades. Med utgångspunkt i denna problematik tog EAN (nuvarande GS1)
initiativet till att skapa en tillämpningsanvisning som fick namnet EANCOM.
EANCOM innefattar regler för hur handelsmeddelanden såsom order, ordersvar,
leveransbesked och fakturor skall vara utformade för att kunna tolkas av mottagande
parts dator oavsett i vilken bransch eller land denne befinner sig. Detta möjliggör ett
snabbt införande och spridning av tekniken i både små, medelstora och stora företag.
Idag används EANCOM av mer än 100 000 företag. (www.gs1.se)

3.3

RFID – tekniken

RFID kan ses som ett samlingsnamn för enheter som utnyttjar radiokommunikation.
Ett RFID-system består alltid av tre komponenter; en tagg (Tag), som är placerad på
objektet (Item) som skall identifieras, en läsare (Reader) med en eller flera tillhörande
antenner som kommunicerar med taggen och skickar informationen vidare till
företagets datasystem (Host) som tolkar och tar emot information som finns i taggen,
se Figur 3. (Finkenzeller, 2003)
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Figur 3. RFID-systemet och dess komponenter. Källa: Jones et al (2004, sid 165)

3.3.1

Taggar

En RFID-tagg innehåller ett mikrochips och en antenn och är vanligtvis utformad som
en liten tunn etikett, se Figur 4. Mikrochipet används till att lagra objektinformation,
exempelvis ett unikt identifieringsnummer såsom EPC. Antennen i taggen möjliggör
sedan att taggens information kan överföras från mikrochipet via antenn och läsare till
ett affärssystem. (Twist, 2004)

Figur 4. En RFID-tagg med mikrochip och antenn utpekade. Källa: Öst (2004)

En tagg i sig är oftast väldigt tunn och kan enkelt inkorporeras i olika förpackningar
(RFID Explained, 2005). Utseendet på taggen kan dock variera stort gällande både
storlek och design och kan relativt enkelt anpassas till den specifika tillämpning som
den ska användas till (Singer, 2004). Alla tunna versioner av förpackningar med
inkorporerad RFID-teknik kallas vanligtvis för smart labels. Till dessa hör passerkort
till hotell, bilgarage etc. (RFID Explained, 2005).

Aktiva, passiva och semipassiva taggar
En viktig del i ett RFID-system är taggens källa till energiförsörjning (Finkenzeller,
2003). Enligt Angeles (2005) kan dagens RFID-taggar vara antingen aktiva, passiva
eller semipassiva.
I en aktiv tagg återfinns ett batteri som kontinuerligt ger energi till taggen, vilket gör
att denna typ av tagg är vaken jämt även när den inte är i närheten av en läsare
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(Angeles, 2004). Aktiva taggar sänder väldigt tydliga och klara signaler till läsaren,
vilket gör att dessa kan läsas från ett långt avstånd (Intervju, Jeremy Morton).
Passiva taggar innefattar inte några batterier utan får istället energi genom de elektromagnetiska vågor som sänds ut av läsaren. De elektromagnetiska vågorna framkallar
en ström i taggens antenn som leder till att taggen väcks och sänder information.
(Angeles, 2005) En av de största fördelarna med passiva taggar är att de är lättare,
mindre och billigare än aktiva taggar (www.aimglobal.org).
Semipassiva taggar använder både batteri och radiovågor från läsaren som energikälla.
Denna taggs batteri är inte igång konstant utan slås på först när vågor från en intillliggande läsare väcker taggen. Fördelen med dessa taggar är att uppvaknandet tar
betydligt kortare tid än för passiva taggar samt att signalen från taggen blir väldigt klar
och stark. (www.aimglobal.org)

Read-only, write-once/read-many och read-write
Taggar kan även skilja sig åt gällande om de är read-only, write-once/read-many eller
read-write. Read-only taggar kodas med data vid produktionsprocessen och kan
därefter inte programmeras om. Write-once/read-many kan, som namnet avslöjar,
endast programmeras en gång på ett ställe i flödet. Det sista alternativet, read-write,
tillåter ändring av information valfritt antal gånger. (Singer, 2004) De billigaste
taggarna är de som endast kan läsas efter att ha tillförts information en gång (Twist,
2004).

Generation 2-taggar
Generation 2, eller Gen 2, är en ny passiv tagg som EPCglobal utvecklat. Taggen kan
inaktiveras på beställning och kan redan idag produceras relativt billigt. Detta trots att
den nya taggen är relativt avancerad i jämförelse med dess föregångare.
(Understanding the EPC Gen 2 Protocol, 2005) Taggen är en write once-tagg, i vilken
köparen kan skriva in ett unikt identifieringsnummer, förslagsvis ett EPC-nummer
(Intervju, Mats Wennebo).

3.3.2

Läsare och antenn

En RFID-läsare består av en sändare, en mottagare och en avkodare. I nära anslutning
till läsaren finns även en eller flera antenner som möjliggör kommunikation mellan
taggen och läsaren. (Intervju, Jeremy Morton) Kommunikation sker då antennen
skapar ett magnetiskt fält med taggens antenn, som med hjälp av det magnetiska fältet
sänder tillbaka radiovågor till läsarens mottagare. Antenner finns i många olika
utformningar och storlekar och kan byggas in i exempelvis en dörrpost eller port.
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Oftast är antennen paketerad tillsammans med läsaren så att de utgör en gemensam
enhet. (www.aimglobal.org)
Läsaren omvandlar sedan information i taggen med hjälp av avkodaren till ett format
som företagets affärssystem kan förstå (Angeles, 2005). I det fall en EPC-tagg lästs av
får således affärssystemet information om vilket unikt artikelnummer som lästs av och
sammankopplar detta unika nummer till den övriga information om produkten som
redan finns lagrad i affärssystemet. (Intervju, Mike Meranda)
En RFID-läsare har motsvarande uppgift som streckkodsläsaren; att läsa av data från
en informationsbärare. Den största skillnaden mellan dessa är att streckkodsläsaren
bara kan läsa av en streckkod åt gången samt att visuell kontakt med streckkoden
krävs, medan en RFID-läsare utan fri sikt kan läsa av flera taggar inom ett läsfält
samtidigt. (Singer, 2004)

3.4

EPC - Utveckling av en ny standard

Auto-ID Center vid Massachusetts Institute of Technology, MIT, i USA har
tillsammans med ledande industriföretag och fem andra akademiska institutioner runt
om i världen skapat ett system för att dra nytta av RFID-tekniken i supply chain.
Systemet kallas EPCglobal Network och baseras på RFID-teknik och informationsutbyte över ett nätverk som är baserat på samma infrastruktur som Internet. Grunden
till systemet är det unika identifieringsnumret, EPC, som kan lagras i en enkel RFIDtagg. (”The EPCglobal Network”, 2004) Utförlig information om RFID-teknik och en
förklaring hur nätverket fungerar återfinns i Appendix 1.

3.4.1

Electronic Product Code

Electronic Product Code, EPC, är ett standardiserat nummer i EPCglobal Network.
EPC är ett nummer som inte ger någon information om produkten utan tillgång till
EPC-nätverket. Numret identifierar en unik produkt i supply chain och det är endast
auktoriserade användare som kan få tillgång till information om produkten via
nätverket. (www.epcglobalinc.org) Användare kan således få information om sina
produkter i realtid (”The EPCglobal Network”, 2004).
Viktigt att förstå i samband med EPC-nummer är hur det är kopplat till dagens
numreringssystem som används för streckkoder. Ett EPC-nummer skapas relativt
enkelt ur dagens numreringssystem vilket innebär att företag som idag använder sig av
någon typ av EAN-numrering, eller annan numrering som godkänts av EPC, inte
behöver ansöka om nya nummer. Det enda som händer med streckkodsnumret är att ett
serienummer läggs till vilket gör identifieringsnumret, och därmed även objektet som
EPC-taggen sitter på, unikt. (Intervju, Mats Wennebo)
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3.4.2

Varför är standarder viktiga?

För att streckkodsteknik eller RFID-teknik ska kunna bli allmänt accepterad är det
viktigt att alla aktörer i supply chain använder enhetliga standarder. Det är även viktigt
att samma standarder följs på olika marknader då en avvikelse riskerar att leda till
ökade kostnader och ökad komplexitet för alla aktörer i supply chain. Standarder är
således framtagna för att underlätta kommunikation mellan företag i samma eller olika
branscher. (”Planeringshandledning för RFID-implementering inom supply chain”,
2005) EPC och EPCglobal Network är idag den enda gemensamma standarden som
finns för RFID-teknik varför det är denna standard som används i scenarierna i denna
studie. Fortsättningsvis kommer begreppet RFID/EPC skrivas när RFID:s standard
används och begreppet RFID-teknik användas när det är själva tekniken som står i
fokus.

3.4.3

EPC och integritetsfrågor

En diskussion som har uppkommit i samband med RFID är huruvida tekniken
inkräktar på konsumenters integritet eller ej. EPCglobal har därför tagit fram riktlinjer,
som riktar sig till användare av EPCglobal Network. Syftet med dessa riktlinjer är att
ta fram en ansvarsfull grund för användning av EPC-taggar i företag med konsumentkontakt. Riktlinjerna togs i bruk den 1 januari 2005 och består av fyra punkter.
(www.epcglobalinc.org):
 Konsumenten ska tydligt kunna se om en EPC-tagg finns på
produkten eller förpackningen, vilket visas genom en EPC-logga.
 Konsumenten ska bli informerad om möjligheten att ta bort eller inaktivera
EPC-taggar från köpta produkter. Det förutses att taggarna i framtiden främst
kommer att sitta på förpackningen alternativt på produkten om de är lätta att
inaktivera.
 Konsumenter ska ha möjlighet att enkelt få korrekt information om EPC och
dess tillämpningar samt information om teknikutvecklingen. EPCglobal
kommer även att agera som ett forum för både företag och konsumenter för att
lära sig om och hitta nya användningsområden inom EPC-teknik.
 Den elektroniska produktkoden ska inte innehålla, samla in eller spara någon
personlig information. De data som EPCglobals abonnentföretag hämtar via
EPCglobal Network kommer att användas i enlighet med de lagar och regler
som existerar.
Elisabeth Board, som är ansvarig för privacy-frågor inom EPCglobal anser att dessa
riktlinjer är heltäckande och bör, så länge de efterföljs, vara ett tillräckligt skydd för
konsumenter. Hon anser vidare att stiftandet av lagar på detta område inte är rätt väg
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att gå, då lagar är alltför statiska och svåra att förändra. Elisabeth Board pekar också
på att det idag är oklart hur tekniken kommer att kunna användas i framtiden och
menar att lagstiftning skulle kunna hindra utvecklingen.

3.5

Nivåer av märkning

RFID-taggar kan användas på olika nivåer inom en supply chain; pallnivå, kartongnivå
och artikelnivå. Vilken nivå som används är upp till användaren och relaterar till hur
stor noggrannhet och spårbarhet som användaren vill uppnå. (Angeles, 2005)
RFID-taggar på pallnivå och kartongnivå är genomförbart i många branscher idag och
är den nivå som Wal-Mart har valt att implementera RFID på. Att märka på pall- och
kartongnivå kräver betydligt färre taggar än på artikelnivån, vilket gör att kostnaderna
för denna typ av märkning är lägre. (Intervju, Bo Raattamaa) Å andra sidan har studier
gjorda av DHL visat, under antagandet att tekniken fungerar till 100 % och att fullt
informationsutbyte sker mellan samtliga aktörer i supply chain, att RFID på artikelnivå
ger de största effektivitetsförbättringarna. Enligt DHL upplevs minst förbättringar med
RFID på pallnivå, vilket beror på att den ökade spårbarheten och kontrollen jämfört
med dagens palletiketter med streckkod är relativt liten. (Julia Antonowska, PPTpresentation 2005)
Idag är det inte ekonomiskt försvarbart att märka många varor på artikelnivå, det är
endast för dyra varor som exempelvis läkemedel och elektronik som ett införande av
tekniken på denna nivå ses som lönsam. Generellt sett kan det sägas att ju färre taggar
som används i supply chain, desto lägre är kostnaden för att implementera RFID.
Samtidigt blir spårbarheten bättre och effektivitetsförbättringarna i supply chain fler ju
mer detaljerad nivå godset märks på. (Intervju, Mike Meranda)

3.6

RFID & EPC:s fördelar och begränsningar inom supply chain

I detta avsnitt sammanställs flera författares åsikter gällande RFID:s fördelar och
begränsningar. RFID:s fördelar sätts i relation till dagens streckkoder, medan RFID:s
begränsningar riktas mot tekniken och implementeringen. Med RFID menas i detta
kapitel teknik som bygger på EPC och samtliga fördelar och begränsningar som
redovisas är relevanta för dagligvarubranschen.

3.6.1

Fördelar

Det finns många fördelar med RFID-tekniken, vilka kretsar kring förbättrad
effektivitet i processerna i supply chain (The pros and cons of RFID, 2005). De
potentiella fördelarna med tekniken varierar dock mycket mellan olika delar i supply
chain (Singer, 2003).
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Effektivare flöde
Den största anledningen till att Wal-Mart och andra företag har investerat i RFIDteknik är enligt Singer (2003) att de tror på en kostnadsminskning till följd av ett
effektivare flöde i supply chain. Trots att många av dessa företag tidigare
implementerat streckkodssystem anser de att RFID kan få deras flöde än mer effektivt.
Även om streckkoder förbättrar den operationella effektiviteten kräver tekniken fri sikt
för att kunna skanna streckkoden. Processen att placera och skanna av streckkoder kan
fordra mycket tid i ett distributionscenter med stort flöde. (Singer, 2003) En stor fördel
med RFID är därmed att många taggar kan läsas av samtidigt och på kort tid. I genomsnitt kan en läsare läsa av hundra taggar per sekund. En annan fördel är att taggarna
kan läsas av utan fri sikt och på längre avstånd än streckkoder. (www.gs1.se)
En stor fördel med RFID är att den tid det tar för materialet att gå genom supply chain
kan minskas (The pros and cons of RFID, 2005). Stora potentialer för RFID finns
framförallt vid inleveranser där det manuella arbetet är tidskrävande. I de fall varje
kartong registreras vid inleverans krävs många skanningar, vilket innebär att RFID på
denna nivå skulle medför fler fördelar än på pallnivå, då RFID kan läsa av många
taggar samtidigt. (Singer, 2003)
Den minskade arbetsmängden är inte bara begränsad till den tid det tar att skanna av
streckkoden utan även till positionering av streckkoderna. Vid manuell palletering tar
det exempelvis längre tid att fylla en pall med kartonger där streckkoden måste
placeras utåt än när kartongen kan placeras på valfri position. (Singer, 2003)
En annan fördel med RFID gentemot streckkoder är enligt Twist (2004) att
identifikationen på objekt kan fångas utan hjälp av arbetskraft. IBM Business
Consulting Services bedömer att 50-80 % av lagerkostnaden i USA utgörs av personalkostnader och att 10 % av dessa skulle kunna sparas in med hjälp av RFID. Singer
(2003) instämmer i minskat behov av personal, men påpekar även att de potentiella
fördelarna gällande minskad arbetsmängd varierar mellan olika delar i supply chain.
Att använda RFID på pallnivå i godsmottagningen ger exempelvis större effekter vid
cross-docking än i ett traditionellt varulager där varorna inlagras och senare plockas.
Varor som behöver noggranna kvalitetskontroller kan på liknande sätt dra mindre
fördel av RFID än varor som kräver lite kontroll. (Singer, 2003)
Effektiviteten i ett varulager påverkas enligt Twist (2004) till stor del av spedition,
transporter och godsmottagning. Problem som kan uppkomma i dessa delar är
felplockade varor, förseningar, felaktig leveransadress, felaktigt levererad kvantitet
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och brist i lager. Samtliga av dessa problem kan förbättras eller till och med avhjälpas
med hjälp av RFID. (Twist, 2004)

Precision och noggrannhet
Idag är den vanligaste standarden för identifiering av varor och tjänster artikelnummer
i form av EAN-nummer (Intervju, Staffan Olsson). Med RFID-teknik är det möjligt att
gå ett steg längre än med streckkoder och identifiera varje unik produkt eller tjänst
med hjälp av ett serienummer som läggs till det ursprungliga artikelnumret. Detta gör
det möjligt att spåra varje unik produkt genom supply chain. (Intervju, Mike Meranda)
Streckkodssystem är generellt väldigt precisa och fungerar mycket bra då avläsning
kan ske automatiskt, vilket exempelvis är fallet hos Ica och Kraft Foods (Intervju,
Mats Wennebo). En svaghet uppkommer dock med streckkodssystemet då detta sköts
av operationell personal. Mänsklig interaktion kan innebära misstag som exempelvis
att felaktiga leveranser kan förekomma eller att lagrade varor förflyttas utan att
registreras. RFID-tekniken gör det däremot teoretiskt möjligt att spåra alla varurörelser
inom ett lager eller distributionscentra utan inblandning av mänsklig arbetskraft.
(Singer, 2003)
Ett bra exempel på hur RFID kan förbättra precisionen och noggrannheten är
konfirmation av utgående leverans på kartongnivå. Idag kan detta ske även vid streckkodshantering men då endast på pallnivå. Genom att kunna spåra varje kartong i flödet
är det möjligt att bland annat minska den tid det tar att söka efter försvunna kartonger.
(Singer, 2003)
Twist (2004) menar även att RFID-taggar tål mer än streckkoder. När streckkoder
utsätts för smuts, fukt eller bli repade riskerar koden att bli oanvändbar. RFID-taggen
har inte dessa problem utan kan läsas av oavsett om taggen är smutsig eller inte
(www.gs1.se).

Transparens
Positivt med RFID-tekniken är enligt Singer (2003) att automatisk mottagning och
uppdatering gällande information om nuläget kan ske i realtid. Information i realtid
leder till ökad transparens, både inom det egna företaget och gentemot övriga aktörer i
supply chain då utvald information kan nå aktörer både uppströms och nedströms i
supply chain. Detta är även möjligt med streckkoder men kräver större arbetsinsats för
att få tillgång till den information som ska delas mellan aktörerna.
Transparensen ökar främst när RFID-tekniken används på artikelnivå, då det seriella
numret som adderas till GTIN gör det möjligt att spåra varje unik artikel. Genom att
bevara information om sålda varor går det att spåra relevant information i efterhand,
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till exempel information om garanti. Vid behov kan information även användas för att
spåra specifika produkter som av någon anledning måste återkallas. Sökområdet kan
minskas kraftigt genom att ta fram information om den plats där produkterna senast
registrerades. (Singer, 2003)
Genom ökad transparens i form av information i realtid, bli det även lättare för företag
att se hur många produkter som finns i lager och i butik. Möjligheten att på ett
effektivt sätt kunna minska andelen tomma hyllor i butiken är en stor fördel med
RFID. Deloitte Consulting har i en undersökning uppskattat att andelen tomma hyllor
kostade supermarkets i USA $6 miljarder år 2002. En annan undersökning hävdar att
brist på produkter i butiker motsvarar cirka fyra procent av den årliga försäljningen
och att de största bristerna uppstår i slutet av supply chain. Många gånger är inte
butikerna medvetna om att vissa hyllor står tomma förrän de visuellt kontrollerar
statusen eller en kund påpekar bristen. Med RFID-taggar på produktnivå och läsare
strategiskt placerade på hyllorna kan dessa enkelt fyllas på vid behov, vilket även
skulle få till följd att mindre arbetskraft krävs. (Twist, 2004) Problem med tomma
hyllor skulle även kunna minska med RFID-taggar på kartong- och pallnivå. Genom
att koppla information om inkommande gods till point of sales data (POS-data) är det
möjligt att veta hur många kartonger/pallar av varje artikel som finns i butiken. Genom
denna information vet butiksinnehavaren vad som bör finnas i butiken och kan då
enklare undvika tomma hyllor. Informationen möjliggör även att ett automatiskt
beställningssystem kan användas, där en påfyllningsorder skickas när antal varor av ett
artikelnummer sjunker under en på förhand angiven siffra. (Intervju, Mats Wennebo)

Svinn och förfalskning
Ytterligare en fördel med RFID är att det kan hjälpa till att minska andelen svinn,
exempelvis i form av bättre övervakning av varors bäst-före-datum. I en undersökning
som gjorts av IBM Business Consulting Services kostar svinn återförsäljare i USA
$33,1 miljarder per år. Uppskattningen är att RFID kan minska detta svinn med upp till
två tredjedelar. (Twist, 2004)
RFID-taggar som innehåller serienummer kan även säkerställa produkters äkthet då
varje tillverkad produkt får en unik identitet. Detta kan innebära stora fördelar för tillverkare av produkter som kan råka ut för förfalskning, vilket exempelvis är fallet inom
läkemedelsbranschen. (Singer, 2003)

3.6.2

Begränsningar

Även om RFID-tekniken i sig har funnits i över 50 år finns det utmaningar och
barriärer som måste övervinnas innan tekniken kan få det stora genomslag som många
förutspår. Införandet av RFID måste ge en acceptabel return on investment, ROI, och
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fungera tillfredsställande gällande implementeringsprocessen, uppfyllandet av
informationsbehovet etc. (Singer, 2003)

Prestanda och prestationsförmåga
Enligt Singer (2003) kan RFID-läsare av olika anledningar misslyckas med att avläsa
taggarna korrekt. De faktorer som påverkar avläsningen är följande:
 avståndet mellan tagg och läsare
 taggens placering på det material som ska avläsas
 taggens hastighet förbi läsaren
 förpackningen
 omgivningen, såsom elektromagnetiska störningar
 produkthanteringen
Viktigt att påpeka är att radiovågorna kan absorberas eller reflekteras när de kommer i
kontakt med olika material i omgivningen. Vätska och fukt har en tendens att
absorbera radiovågorna medan metall kan reflektera vågorna. Detta innebär att det är
svårt att använda RFID i de fall det finns metall i produkten, förpackningen eller i
omgivningen. (www.gs1.se) Exempelvis framkom det i en pilotundersökning gjord på
IKEA 2004 att företagets stålvagnar, där varorna placeras vid frakt, gjorde det svårt att
få en korrekt avläsning av taggarna (Qviberg & Larsson, 2004). På senare tid har dock
specialtaggar utvecklats som kan användas i närheten av metall. Dessa taggar är
försedda med skumdistans som skapar ett mellanrum från taggens chip och antenn till
metallen. I tester har denna tagg i vissa fall till och med förstärkt signalerna då dessa
studsar från metallen till taggen. (Intervju, Mats Wennebo)
Vidare varierar ovan nämnda avläsningsproblem beroende på vilken typ av tagg som
används. Exempelvis passar en lågfrekvent tagg bra då avläsning ska göras på nära
håll och en högfrekvent tagg när en helpall med flera taggade kartonger ska läsas av
vid en portöppning (Singer, 2003). Det finns även logistiska problem med att försäkra
att rätt tagg sätts på rätt produkt, kartong eller pall, ett problem som även existerar för
streckkoder som sätts fast i form av etiketter på ytterförpackning eller pall. Risken att
en tagg/streckkod sätts på fel objekt finns alltid när mänsklig interaktion förekommer.
(Twist, 2004)
Ytterligare en nackdel kan uppstå i de fall en läsare läser av många taggar samtidigt,
då det kan vara svårt att identifiera och skilja en specifik tagg från alla andra som läses
av (www.gs1.se).
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Det bör även tilläggas att användningsområdena för RFID i verkligheten är något
begränsade då läsare är relativt dyra och därför oftast bara finns placerade på ett fåtal
strategiska platser och inte överallt i lagret/butiken/etc. (Twist, 2004).

Kostnader
Priset på taggar har historiskt sett varit mycket hög. Enligt Jones et al (2004) kostade
en tagg år 2000 $1 per styck och tre år senare kostade samma typ av tag 25 cents. Det
har således skett mycket med taggkostnaderna de senaste åren, men trots det är RFIDtaggar idag fortfarande dyra i jämförelse med streckkoder. En passiv tagg varierar i
pris beroende på typ av tagg och kvantitet som beställs och en EPC-tagg kan idag
köpas för strax under $0,10 per styck, vid beställning av ett större antal. (Adcock,
PPT-presentation 2006) Denna kostnad bör jämföras med kostnaden för en streckkodsetikett som idag beräknas vara 10 – 20 öre. Detta innebär att kostnaden för en tagg
är cirka 3,5 gånger större än kostnaden för dagens streckkodsetiketter. (Intervju,
Torbjörn Sporre)
Auto-ID Centret vid MIT förutspår att kostnaden måste sänkas till $0,05 om RFID ska
få ett utbrett användande inom supply chain. Nya framsteg inom tagg-tillverkning gör
att detta mål troligen kan uppnås i framtiden (Singer, 2003). Angeles (2005) hävdar
liksom Auto-ID Centret vid MIT att kostnaden för en tagg bör sjunka till fem cents
eller mindre, vilket kan ske genom att minska storleken på chipen samt minska
kostnaderna för antennen. För riktigt lågvärda produkter, som exempelvis en Coca
Cola burk, kommer det dock aldrig löna sig att använda taggar på produktnivå
(Intervju, Mike Meranda).
Det är dock inte bara taggar som är kostsamma vid en implementering av RFID. För
att kunna läsa taggarna krävs RFID-läsare som i sin tur kan variera stort i kostnad.
Generellt sett kostar RFID-läsarna mer än laserskanners som används för avläsning av
streckkoder. Även om kostnaden skulle sjunka för RFID-läsaren, kommer detta
fortfarande vara en relativt stor investering för företag. För att kunna tillämpa och
anpassa tekniken maximalt kan även andra kostnader uppkomma, såsom ny
formgivning på förpackningar samt anpassning av existerande lokaler. (Singer, 2003)
Investeringar kommer även att behöva göras inom mjukvara och systemintegration. I
ett varulager med hög omsättning av varor, utrustat med flertalet läsare och RFIDtaggar på kartongnivå, kan flera miljarder avläsningar göras varje timme. All denna
information är oanvändbar om den inte integreras med existerande system såsom
system för lagerstyrning, transport- och materialplanering. I realiteten är det dessa
system som använder den RFID-genererade data och gör supply chain mer effektiv.
De företag som redan har investerat i dessa system har ofta även investerat mycket i
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streckkodssystem som AMS Research hävdar redan håller en noggrannhet på i genomsnitt 98,5 %. Många menar därför att möjligheten till en något högre noggrannhet inte
motiverar den ökade kostnaden som en RFID-implementering skulle innebära. AMS
Research anser att tekniken inte kommer att bli lönsam för företag före år 2006.
Många av de pilotundersökningar som har gjorts på enskilda företag har visat att det är
svårt att motivera ett teknikskifte ur en ekonomisk synvinkel. Då dessa studier främst
har gjorts för slutna system är det dock svårt att uttala sig om hur resultatet skulle bli
om hela supply chain involveras. (Twist, 2004)

Evolutionstakt
De fördelar som utpekats med RFID och EPC Network är idag inte fullt realiserbara då
många ekonomiska och tekniska barriärer återstår att överkomma innan en bred
användning kan uppstå. Hur lång tid detta kan ta är dock svårt att säga. RFID-tekniken
och dess standard bör fortsätta att utvecklas inom supply chain i en takt som beror av
kostnader, prestationer och acceptans inom handelssektorn. Det senare har med stor
sannolikhet drivits på av Wal-Marts och US Department of Defenses intresse och
implementering av tekniken. (Singer, 2003)
Det faktum att supply chain blir alltmer komplex tros göra att det kommer att ta längre
tid innan RFID-tekniken får en bred spridning. Faktorer som påverkar komplexiteten
är bland annat globaliseringen som gjort värdekedjorna längre och mer fragmenterade.
Även ökad outsourcing och kortare produktlivslängd ökar komplexiteten i värdekedjorna. (Twist, 2004)

Omdesignade processer
Samtidigt som RFID kan användas som ett substitut till streckkoder kan de potentiella
fördelarna gällande effektivitet och noggrannhet framförallt uppkomma om tekniken
används på annat sätt än streckkodssystemet. Idag kräver en del existerande supply
chain-applikationer streckkodsavläsning genom manuell avskanning. För att kunna
uppnå ett varulager fritt från manuell skanning kan det därmed krävas omformade
processer. Detta gäller framförallt för företag som inte använder automatisk skanning
av streckkoder i sitt flöde idag. (Singer, 2003)
För att processerna vid inleveranser ska förbättras bör RFID snarare ses som en
möjlighet för att skapa ett snabbt genomflöde än som ett substitut för streckkoder.
Processer såsom mottagning, kvalitetskontroll, verifikation, specialhantering och
leverantörsutvärdering kommer då att behöva omdesignas för att maximalt resultat ska
kunna uppstå. (Singer, 2003)
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Ytterligare en aspekt är att de olika aktörerna i supply chain bör dela med sig av den
information som uppkommer genom användandet av RFID om alla fördelar med
tekniken ska erhållas. Många företag känner idag en motvilja mot att delge
information uppåt och neråt i supply chain, vilket kan leda till att vissa av fördelarna
med RFID-tekniken försvinner. Detta tros vara en av anledningarna till att så många av
de pilotundersökningar som hittills genomförts har gjorts i slutna system hos enskilda
företag. (Twist, 2004)

Integration
För att få RFID att fungera tillfredsställande i en produktionsmiljö krävs åtskillig
planering, ingenjörskonst och anpassning. Därför bör alla organisationer som vill starta
ett RFID-projekt lägga stora resurser på just tekniken. Eftersom användandet av RFID
i nuläget inte är så utbrett i supply chain kan det vara svårt att hitta kunnig och erfaren
intern personal som kan hjälpa till med implementeringen. Detta medför att extern
personal ofta måste anlitas för att säkra integrationen och implementeringen. (Singer,
2003)
Även Jones et al (2004) pekar på det faktum att företag måste se över sina processer
och externa relationer för att kunna uppnå de långsiktiga fördelarna med RFIDtekniken. En omfattande studie bör genomföras där fokus ligger på de totala
kostnaderna i hela supply chain. Integrationen av RFID kan således bli mer omfattande
än många tror. (Jones et al, 2004)

Mjukvaruapplikationer
Alla mjukvarusystem som hanterar streckkoder går även att använda till RFID genom
att byta ut streckkoder mot taggar. Många av de fördelar som kan uppnås med RFID
kan dock endast uppnås om företagets applikationer designas och anpassas till de
unika drag som erbjuds genom RFID-tekniken. (Singer, 2003)
Enligt Jones et al (2004) kommer ett RFID-system automatiskt och kontinuerligt
inhämta stora mängder information i realtid. Förvaring och överföring av dessa data
kan orsaka problem hos många företags nuvarande IT och kommunikationssystem
(Jones et al 2004). Företag som idag har använt RFID på pall- och kartongnivå
rapporterar att datamängden ökar med minst 30 %. Nivån på datamängden måste
bestämmas då vissa varor, såsom färsk mat och högvärda produkter, kan kräva tillgång
till mer information än andra varor. (Angeles, 2005)
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3.6.3

Sammanfattning av de fördelar och begränsningar som är
förknippade med RFID

Nedan följer en sammanfattning över de fördelar och begränsningar som olika
författare sammankopplar med RFID/EPC och som framställs i sin helhet i avsnitt
3.6.1och 3.6.2.

Fördelar
 RFID-tekniken kräver ej fri sikt vid avläsning, vilket får till följd att objekt kan
avläsas på långt avstånd
 Flera taggar kan läsas av samtidigt och på kort tid
 Kräver mindre arbetskraft då tekniken möjliggör hantering utan mänsklig
interaktion
 Ökad precision och
produkt/kartong/pall

noggrannhet

genom

unik

identifiering

av

 Ökad spårbarhet
 Taggar är tåligare än streckkoder
 Kan öka servicegraden (genom färre tomma hyllor)
 Möjliggör effektivare informationsdelning
 Kan minska andelen svinn
 Möjliggör att lättare upptäcka förfalskningar (med RFID-teknik på artikelnivå)

Begränsningar
 Många faktorer kan påverka kvaliteten på avläsningen negativt (vätska, metall
etc.)
 RFID-tekniken, med bland annat taggar och läsare, är dyr att investera i
 Vid en stor mängd avlästa objekt kan det vara svårt att veta vilken avläsning
som ska kopplas till vilket objekt
 Stora investeringar och implementeringssvårigheter gällande systemintegration
 Svårt för företag att hitta personal som är kunniga och har erfarenhet av RFIDteknik och EPCglobal Network
 För att kunna utnyttja alla fördelar med RFID krävs anpassning/ändring av
nuvarande processer
 Stora datamängder
 Förutsätter informationsdelning för att alla fördelar skall kunna realiseras
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4 Teorier inom logistik
I detta kapitel presenteras teorier inom logistik som är relevanta för denna
studie. Inledningsvis definieras supply chain och logistik, följt av teorier
gällande flöden och processer i supply chain samt logistisk effektivitet.

4.1

Definition av supply chain och logistik

Enligt Jonsson & Mattsson (2005) används idag många logistiska begrepp synonymt
med varandra. I denna studie används begreppen supply chain och logistik, varför det
är viktigt att tydligt definiera vad som skiljer dessa begrepp åt.
Åtskilliga författare har valt att definiera begreppet supply chain. Christopher (2005,
sid 6) väljer att definiera begreppet som följer:
”A network of connected and interdependent organisations mutually and cooperatively working together to control, manage and improve the flow of
materials and information from suppliers to end users.”
Mentzer et al (2001, sid 3) har en liknande definition där en supply chain definieras
som:
”A set of three or more entities (organizations or individuals) directly involved
in the upstream and downstream flows of products, services, finances, and/or
information from a source to a customer.”
Enligt Mentzer et al (2001) finns det många olika typer av aktörer som kan vara
involverade i en supply chain; råmaterial- och komponentleverantörer, producenter,
detaljister, återförsäljare och transportörer. Detta gör att en supply chain kan bli väldigt
komplex och många av aktörerna kan vara involverade i flera olika supply chains.
Exempelvis kan Wal-Mart vara en del av supply chain för konfekt, kläder, hårdvara
etc.
I denna studie kommer Mentzer et al:s definition av supply chain att användas då
denna bäst överensstämmer med studien. Definitionen poängterar på ett tydligt sätt en
supply chains början och slut samt de variabler som kan ingå i flödet mellan
involverad aktörer.
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Begreppet logistik skiljer sig något från begreppet supply chain. Enligt Mattsson
(2002) kan logistik definieras som:
”Planering, utveckling, samordning, organisation, styrning och kontroll av
materialflödet från råvaruleverantör till slutgiltig förbrukare.”
Begreppet logistik står för ett helhetssynsätt, vars omfattning emellertid kan
diskuteras. Enligt Mattsson (2002) innefattar ovanstående definition av logistik endast
det specifika företaget, vilket innebär att definitionen har ett företagsindividuellt
perspektiv, och begränsas till endast den närmaste aktören uppströms och nedströms.
Mattssons definition av logistik används i denna studie främst ur ett operationellt
perspektiv. Detta då ett av delsyftena med studien är att analysera möjliga
effektivitetsförbättringar vid ett införande av RFID. De eventuella effektivitetsförbättringar som kan uppkomma kommer främst att röra den operationella delen av
logistikverksamheten i respektive studerat företag.

4.2

Flöden inom supply chain

I samband med supply chain nämns ofta att det är viktigt med effektiva materialflöden.
Materialflödet är emellertid inte det enda flödet som är viktigt inom en supply chain.
Ett bra materialflöde kan uppstå först när informationsflödet är tillfredsställande, vilket
sedan mynnar ut i ett monetärt betalningsflöde. Samtliga tre flöden återfinns mellan
leverantören, mellanledet (tillverkare, grossist, detaljist etc.) och kunden, men även
inom varje företag i en supply chain. (Jonsson & Mattsson, 2005) Se Figur 5.

Figur 5. Supply chains flöde inom och mellan företag. Bearbetning av Figur 2.2 Jonsson & Mattsson
(2005, sid 51)
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4.2.1

Det monetära flödet

Som följd av ett materialflöde från en tillverkare till kund följer ett monetärt flöde i
motsatt riktning. Detta flöde initieras av någon form av faktura och motsvarar
betalning för de köpta produkterna. (Mattsson, 2002)

4.2.2

Informationsflödet

Mellan företag i en supply chain förekommer enligt Mattsson (2002) ett omfattande
informationsutbyte av olika slag. Bland annat behöver information såsom offertförfrågan, orderbekräftelse, leveransavisering, fakturering, prognoser, lagerstatus,
prislistor och leveransvillkor förmedlas mellan olika parter i supply chain för att kunna
nå så hög effektivitet som möjligt. Informationsutbytet aktörer emellan kan bestå av
antingen frågor, uppdatering av data eller överföring av ny data och kommuniceras
vanligtvis via EDI, telefon, fax eller mejl.
Enligt Aronsson et al (2003) blir informationsutbytet viktigare när tidskraven ökar.
Exempelvis så är det viktigt för leverantören att tidig få information om kunders efterfrågan så att verksamheten kan planeras med bättre framförhållning. Kunden är å
andra sidan intresserad av vilken leveransservice leverantören kan erbjuda, vilket
innebär att båda parter i exemplet har behov av information om varandra.
För att tillverkare på lång och kort sikt ska kunna planera materialflödet krävs bland
annat information om kunders behov, tillgänglig kapacitet, beläggning, tillgängliga
råvaror och komponenter etc. Ett effektivt materialflöde utnyttjar resurserna på ett
sådant sätt att kundens behov tillgodoses. Informationsflödet är således en
förutsättning för att kunna upprätthålla ett effektivt materialflöde. (Jonsson &
Mattsson, 2005)
Information utgör enligt Mattsson (2002) underlag för analyser och beslut, vilket gör
att kvaliteten på den information som används är avgörande för vilka beslut som fattas.
Därmed blir kvaliteten i den information som överförs mellan företag i supply chain
även avgörande för hur effektivt resursutnyttjandet blir och hur effektiva materialflödena blir. Bra information är enligt Mattsson (2002) korrekt, tidsaktuell samt
komplett.

4.2.3

Materialflödet

Det materiella flödet i supply chain har enligt Jonsson & Mattsson (2005) traditionellt
setts som det primära flödet. Flödet representerar stora värden och kräver i många fall
stora resurser för att kunna nå sitt slutmål. Från leverantören flödar råvaror och
komponenter in till det tillverkande företaget, som omvandlar materialet till produkter
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som slutligen flödar från tillverkaren ut till kunden. Det finns även ett flöde som går åt
motsatt riktning, vilket består av returer i form av reklamationer och återvinning.
Det fysiska flödet består främst av två systemkomponenter; distribution och materialhantering.

Distribution
Distribution handlar om att på ett så effektivt sätt som möjligt förflytta produkter från
företagets färdigvarulager till kund, samtidigt som högsta möjliga leveransservice
upprätthålls. Kunden definieras som den som kommer att konsumera eller
vidareförädla produkten. (Aronsson et al, 2003) Ett företags strategier för distribution
har avgörande betydelse för dess konkurrensförmåga och lönsamhet. Sättet att
distribuera påverkar exempelvis företags förmåga att hålla korta och säkra leveranstider till kund och därmed säkra en hög leveransservice. (Mattsson, 2002)
Distributionskanaler
Hur distributionsstrukturen ser ut skiljer sig enligt Aronsson et al (2003) mycket åt
mellan olika supply chains. Enligt Mattsson (2002) finns det många olika sätt att
utforma distributionskanaler och alla är mer eller mindre lämpliga i den unika situation
som varje företag befinner sig i. Aronsson et al (2003) tillägger att det ibland är
önskvärt att använda sig av lager på flera ställen i distributionen, vilket ofta blir fallet
då mellanhänder används. En mellanhand är ett företag som köper en produkt för att
sedan sälja den vidare. Flera lager används ofta när det fysiska avståndet är stort och
kunderna är spridda över ett stort geografiskt område, då detta möjliggör en kort
leveranstid. Andra skäl kan vara att tillverkaren har många små kunder där
transporterna måste samordnas på grund av de annars höga transportkostnaderna.
En produkt kan ta sig från tillverkare till slutanvändare på principiellt fyra olika sätt, se
Figur 6. Alternativ ett är direktdistribution från tillverkaren till slutanvändaren vilket
kan ses längst till vänster i figuren. I detta fall används inte några mellanhänder. I
alternativ två och tre sker distribution via en respektive två mellanhänder i form av
grossist samt grossist och detaljist (återförsäljare). I det sista alternativet sker
distribution endast via detaljist till slutanvändaren.
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Figur 6. Olika distributionskanaler. Bearbetning av figur 2.15 Aronsson et al (2003, sid 70)

Många företag använder sig av flera av dessa alternativ för att nå sina kunder. Vilket
alternativ som används beror på vilka produkter som ska distribueras. Distribution kan
exempelvis ske direkt till stora kunder och via grossister och detaljister till mindre
kunder. Fler mellanhänder leder dock till att företag får en ökad hantering och en ökad
andel lagrade produkter.
Grossistens roll är att tillhandahålla en stor mängd produkter från många leverantörer.
Grossisten köper således in varor från en mängd olika leverantörer för att kunna hålla
ett brett sortiment. Det breda sortimentet säljs sedan vidare, antingen direkt till slutanvändaren eller till en detaljist. Utan en grossist skulle tillverkaren själv få sköta
försäljningen och distributionen till alla detaljister och slutanvändare, vilket skulle bli
komplicerat och dyrt.
Detaljistens viktigaste funktion är att erbjuda ett brett sortiment samt närhet till slutanvändarna. Detaljisten köper in varor från ett antal större leverantörer och grossister,
vilket gör att antalet leverantörskontakter kan hållas nere. Detaljistens roll är i övrigt
ganska lik grossistens och det kan ibland vara svårt att dra en tydlig skiljelinje mellan
grossister och detaljister. En Internetbokhandel kan exempelvis ses som både en
grossist och en detaljist. (Aronsson et al, 2003)

Materialhantering i lager
Enligt Aronsson et al (2003) hanteras produkter på olika sätt genom en supply chain.
Beroende på hur hantering sker påverkas kostnader och leveransservice och därmed
effektiviteten. Exempelvis leder ineffektiv plockning till längre ledtid och ökad
personalkostnad, vilket minskar kundservicen. Genom att noggrant planera en
verksamhets materialhantering kan en del av de kostnader som uppstår dagligen i ett
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lager eller i en terminal undvikas, vilket i sin tur påverkar verksamhetens effektivitet
och lönsamhet.
Aronsson et al (2003) beskriver ett antal aktiviteter som medför materialhantering;
godsmottagning, ankomstkontroll, inlagring, lagring, omlagring, plockning,
emballering och märkning samt godsavsändning, se Figur 7. Materialhanteringen som
beskrivs nedan innefattar hantering från godsmottagning till godsavsändning, där
informationsbehovet är centralt för att uppnå en så effektiv materialhantering som
möjligt, se avsnitt 4.2.2. Aktiviteter som beskrivs är i princip lika oavsett om lagret
finns i ett producerande eller distribuerande företag. I en terminal kan dock några av
aktiviteterna utebli beroende på terminalens specifika uppgift.

Figur 7. Aktiviteter som medför materialhantering. Källa: Figur 3.20 Aronsson et al (2003, sid 129) i
Heró et al (2004, sid 14)

Godsmottagning - I godsmottagningen lossas ankommande gods alternativt så
omlastas godset. Normalt görs även en ankomstrapportering i samband med godsmottagningen. Med hjälp av information från godsets följesedel kan materialet
registreras i affärssystemet, vilket ofta genererar godsmärkningsetiketter samt kontrolloch inlagringsspecifikationer automatiskt.
Ankomstkontroll - När godset ankommer görs ofta någon form av kontroll. Beroende
på hur kritisk den aktuella produkten är samt hur leverantören historiskt har skött sig
skiljer sig omfattningen av kontrollen åt. Kontroll av kvaliteten görs generellt främst
på dyra produkter, men emellanåt görs även stickprov på billigare produkter.
Kvalitetskontroller är viktiga att göra för att kontrollera att den beställda kvantiteten är
den kvantitet som också levererats. En felaktig inrapportering i datasystemet kan
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innebära att lagersaldot är felaktigt och att nya artiklar beställs för sent, vilket medför
brister och eventuellt utebliven försäljning.
Inlagring - När godset passerat godsmottagningen och eventuell ankomstkontroll körs
materialet vanligtvis till en buffertplats eller plockplats där godset inlagras. Ibland
lagras samma artikel på både buffertplats och plockplats, vilket är särskilt vanligt i
större lager. Plockplatsen är mer lättåtkomlig, vilket möjliggör snabb och effektiv
plockning. Buffertplatsen är belägen mer avsides, från vilken påfyllning görs till
plockplatsen vid behov.
Oavsätt vilket lagringssystem som används (fasta lagerplatser eller flytande
lagerplatser) måste det finnas ett administrativt affärssystem som håller reda på var det
finns lediga platser eller var artikeln ska lagras in. Idag har det blivit allt vanligare att
använda sig av truckbaserade affärssystem där truckföraren direkt får veta vart godset
ska via en truckterminal.
Lagring – I denna aktivitet bestäms var godset ska placeras i lagret. Det finns olika
principer för var godset ska placeras och vilka kriterier som bör ligga till grund för
placeringen. Vanligtvis delas godset upp på plock- och buffertgods. Plockplatsens
placering i lagret bestäms av fyra olika parametrar; uttagsfrekvens, artikelvolym,
uttagskvantitet samt artikelvikt. Valet av buffertplacering varierar beroende på artikel,
främst på grund av att olika artiklar har olika stor buffert. Vissa använder
gemensamma buffert- och plockplatser, medan andra använder närliggande buffert
eller avsidesliggande buffert. Denna aktivitet kan förekomma flera gången i materialhanteringen av produkter.
Omlagring – Med omlagring avses förflyttning av produkter från buffert- till plockplats. Denna aktivitet kräver snabbhet då det gäller att fylla på platserna i tid för att
undvika restorder. Ofta visas påfyllnadsbehovet av någon form av visuell signal
alternativt att affärssystemet automatiskt genererar en påfyllnadsorder när lagersaldot
sjunkit för lågt.
Plockning - Vid plockning används någon form av plocklista bestående av ett antal
orderrader, där varje orderrad är en typ av artikel. På listan framgår oftast lagerplats,
artikelnummer samt den kvantitet som ska plockas. I huvudsak finns det två olika
metoder att plocka på; manuellt och maskinellt (via exempelvis plockrobotar).
Emballering och märkning - Om det plockade godset ska levereras ut från företaget
är det viktigt att varorna emballeras på ett sådant sätt att skador på godset undviks.
Vidare bör varorna märkas för att underlätta identifiering och hantering. Även vid
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interna transporter är det viktigt med emballering och märkning, även om kraven då
oftast är något lägre.
Godsavsändning - Företag bör eftersträva att ha ett jämt utflöde gällande godsavsändningar under dagen då detta innebär att mindre utrymme tas upp för den
tillfälliga lagringen av plockat gods i väntan på leverans. (Aronsson et al, 2003)

4.3

Definition av en process

För att kunna kartlägga processer bör först en bild av vad en process är skapas.
Definitionen av en process är enligt Ljungberg & Larsson (2001) viktig för en
kartläggning då de som kartlägger kommer att se det som de bestämt sig för att se.
Ljungberg & Larsson (2001, sid 192) väljer att definiera en process som:
”… ett repetitivt använt nätverk av i ordning länkade aktiviteter som använder
information och resurser för att transformera ”objekt in” till ”objekt ut”, från
identifiering till tillfredsställelse av kundens behov”
Aronsson et al (2003, sid 52) nämner följande definition på en process:
”En process har en väl definierad början och ett väl definierat slut, det är en
kedja av aktiviteter”
Vidare anser dock Aronsson et al (2003) att definitionen ovan inte räcker i logistiksammanhang, utan högre krav måste ställas på definitionen. Förutom definitionen ovan
adderas även följande punkter:
 En process är planerad och genomförs upprepade gånger på ett standardiserat
sätt
 En process har tydliga mål samt beskrivningar av vilka steg som ingår och vilka
resultat som förväntas
 En process omfattar flera aktiviteter som är funktionsöverskridande
Aronsson et al (2003) nämner även att flertalet processer startar med ett kundbehov
och avslutas med att kundbehovet uppfylls.
Ljungberg & Larssons definition av en process ses som en bra sammanfattning på
begreppets betydelse, varför det är denna definition som kommer att ligga till grund
för hur begreppet process används i resterande delar av denna studie.
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4.3.1

Att identifiera processer

När processer ska identifieras är utgångspunkten vanligtvis de produkter eller objekt
som skapas i ett företag. Enligt Ljungberg & Larsson (2001) bör en produkt ses som
mer än de produkter som levereras till externa kunder. Beroende på vilken del av
organisationen som studeras eller vilket typ av process som söks kan produkt utgöra
allt från interna dokument till externa kundleveranser.
Arbetet med att beskriva en process benämns normalt processkartläggning, vilket
kommer från det faktum att det bästa sättet att förmedla en process utseende oftast är
genom att rita en karta över processen. Genom en processkartläggning synliggörs
många processer som tidigare dolts bakom den funktionsorienterade beskrivningen av
verksamheten. (Ljungberg & Larsson, 2001)

4.3.2

Processens komponenter

Nästan alla processer är relaterade till andra processer och kan då vara överordnade,
underordnade eller befinna sig på samma nivå. Detta innebär att en studerad process
både kan brytas ner till mindre delprocesser samtidigt som den är en del i en större
process. Ljungberg & Larsson (2001) delar in en process i delprocesser, som i sin tur
byggs upp av aktiviteter, se Figur 8.

Figur 8. Process, delprocess och aktivitet. Källa: Ljungberg & Larsson (2001, sid 193)

Antalet nivåer mellan aktiviteterna och den övergripande processen beror på
verksamhetens storlek och vilket syfte kartläggningen har. I vissa fall räcker det med
en övergripande kartläggning medan det i andra fall är nödvändigt att bryta ner en
process i många undernivåer för att få en tillräckligt detaljerad beskrivning.
(Ljungberg & Larsson, 2001)
Ljungberg & Larsson (2001) använder i sin definition av process fem nyckelbegrepp
som enligt författarna kan betecknas ”processens komponenter”: objekt in, aktivitet,
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resurs, information och objekt ut. Relationen mellan dessa komponenter kan ses i
Figur 9.

Figur 9. Processens komponenter. Bearbetning av Figur 6.2 Ljungberg & Larsson (2001, sid 194)

Objekt in – den komponent som startar processen, vilket kan innefatta en produkt eller
en tjänst. Objekt in kommer från den närmast föregående aktiviteten eller processen
och utgörs av antingen en extern eller intern leverantör. Exempel på objekt in kan vara
en order (till processen ”hantera order”) eller en ny produktidé (till processen
”utveckla produkter”).
Aktivitet – en serie handlingar som använder sig av tillgängliga resurser, vilka kan
bestå av komponenterna objekt in, information eller resurser. Det är när en aktivitet
möter resurser som en transformation sker av aktivitetens objekt in eller information.
Resurser – vad som behövs för att aktiviteten ska kunna utföras och transformation
ska kunna ske. I resurser ingår exempelvis personer, utrustning och anläggningar,
vilka är bestämda till specifika delprocesser och aktiviteter och inte följer med
objekten genom processen.
Information – det som stödjer och/eller styr processen. Noteras bör att även objekt in
kan utgöras av information, men i det fallet får objekt in ses som en ”trigger” medan
annan information får ses som stödjande eller styrande. Komponenten information är
inte nödvändig för att en process ska kunna genomföras, men påverkar och underlättar
processen.
Objekt ut – transformationens resultat och eventuellt även objekt in för nästa aktivitet i
processen. Objekt ut möjliggörs av mötet mellan aktivitet och resurser. Processen
byggs således upp av ett nätverk av aktiviteter där den sista aktivitetens objekt ut även
utgör den överordnade processens objekt ut.
För att skapa en bild av hur en process fungerar är det normalt tillräckligt att endast
kartlägga objekten och aktiviteterna eftersom dessa ger en uppfattning om det värde
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som adderas under processen. Exakt vad som kartläggs beror på syftet med kartläggningen. Om syftet är att ändra utformningen på en process räcker det oftast med
att kartlägga objekt och aktiviteter. Är syftet å andra sidan att skapa ett processanpassat informationssystem är det i högsta grad nödvändigt att även kartlägga
informationsflödet mellan de olika aktiviteterna. (Ljungberg & Larsson, 2001)

4.4

Tidsreduktion i processer och flöden

Det finns olika sätt för att systematiskt arbeta med tidsreduktion och Aronsson et al
(2003) har sammanställt ett urval av de åtgärder som de anser bör användas i detta
syfte. De första fem bör genomföras i den ordningen som de beskrivs för att undvika
dubbelarbete, medan de sista två är mer allmänna i sin karaktär och kan undersökas
vid valfri tidpunkt. Samtliga åtgärder som Aronsson et al (2003) har valt ut beskrivs
nedan.
1. Eliminera
Eliminering innebär att de aktiviteter som inte tillför något värde, vare sig hos det
aktuella företaget eller hos kunden, tas bort.
2. Förenkla
En förenkling av aktiviteter innebär att komplexiteten i de nödvändiga
aktiviteterna minskas. De nödvändiga aktiviteterna är de som inte eliminerades i
åtgärd 1.
3. Integrera
Att integrera aktiviteter innebär att aktiviteter som utförs i följd men som är
åtskilda, utan att särskiljningen tillför mervärde, knyts samman.
4. Parallellisera
Om två aktiviteter som sker i följd kan genomföras samtidigt bör en
parallellisering av dessa aktiviteter ske.
5. Synkronisera
Synkronisering innebär att väntetiden mellan två aktiviteter minimeras eller om
möjligt elimineras helt.
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6. Förbereda
Förarbete till en aktivitet, såsom att ställa in maskiner och/eller ta fram rätt
utrustning till aktiviteten, bör göras i förväg så att flödet inte påverkas eller
bromsas upp.
7. Kommunicera
Kommunikationen förenklas och blir mer tidseffektiv om kommunikationen sker
snabbare och på ett enklare sätt samt att den information som kommuniceras är
säkrare, mer korrekt och mer ändamålsenlig. (Aronsson et al, 2003)

4.5

Logistisk effektivitet

Effektivitet definieras i ekonomiska sammanhang som förhållandet mellan insatserna i
en verksamhet och verksamhetens resultat (www.nationalencyklopedin.se).
Effektivitet i ett företag kan uppnås på olika sätt och att effektivisera logistiken är ett
av dem. Hur effektiviteten uttrycks beror på i vilket avseende effektiviteten skall
mätas. Jonsson och Mattsson (2005) har definierat ett antal effektivitetsvariabler som
kan användas för att uttrycka logistisk effektivitet:
 Kundservice
 Kostnader
 Kapitalbindning
 Flexibilitet
 Tid
 Miljö
I termer av dessa effektivitetsvariabler kan mål sättas upp, och effektiviteten kan mätas
och följas upp för att kontrollera om logistiken stödjer företagets övergripande
strategier. Dessa variabler påverkar olika delar i företaget såsom intäkterna (påverkas
av kundservice) och tillgångarna (påverkas av kapitalbindning). Även flexibilitet och
tid är två variabler som påverkar logistikens effektivitet men dessa kan inte mätas
direkt på samma sätt som övriga variabler. Samtliga variabler förklaras mer utförligt
nedan. Viktigt att komma ihåg är att flera av dessa variabler står i motsatsförhållande
till varandra. Det går inte att förbättra alla samtidigt utan förbättring av en kan leda till
försämring på ett annat område. Sambandet mellan variablerna illustreras i Figur 10.
Motsatsförhållandet medför att varje enskilt företag måste sätta en egen prioritetsordning för variablerna för att kunna fastställa mål för logistiken och arbeta för att
förbättra dess effektivitet. (Jonsson & Mattsson, 2005)
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Figur 10. Sambandet mellan logistiksystemets effektivitetsvariabler. Bearbetning av Figur 1.3 Jonsson &
Mattsson (2005, sidan 27)

4.5.1

Kapitalbindning

Kapitalbindningen i ett företag påverkas främst av tillgångarna och dessa delas
vanligtvis upp i två delar, anläggnings- och omsättningstillgångar där det främst är
omsättningstillgångarna som påverkas av logistiken. Dessa tillgångar är inte speciellt
varaktiga och de kostnader som normalt brukar kopplas till logistiken är kapitalkostnader för material i rå- och färdigvarulager, produkter under produktion och varor
i transport eller distribution.

4.5.2

Tid

Tid är något som påverkar alla övriga effektivitetsvariabler, bortsett från miljön, vilket
gör att den blir en mycket central variabel att fokusera på. Om logistiken inte är tidseffektiv är det svårt att skapa ett totalt sett effektivt logistiksystem, oavsett hur mycket
fokus som läggs på övriga variabler.
I samband med tidseffektivitet är det ett flertal begrepp som bör nämnas. Ett är
leveranstiden, eller time-to-customer, TTC, som är en annan benämning, vilken
påverkar andra effektivitetsvariabler såsom flexibiliteten och kundservicen (som i sin
tur påverkar intäkterna). Ett annat är utvecklingstiden eller time-to-market, TTM, som,
om den är kort, kan ge ett företag försprång gentemot sina konkurrenter på marknaden.
(Jonsson & Mattsson, 2005)

4.5.3

Miljö

De regleringar och miljökrav som ställs på företag idag påverkar i högsta grad deras
verksamhet och får direkta konsekvenser för logistiken. Logistiken påverkar miljön
genom transporter, energiförbrukning samt avfallshantering och återvinning. De
logistiska aktiviteterna som bidrar till negativ miljöpåverkan bör ses över och anpassas
till att bli mer miljövänliga.

41

- TEORIER INOM LOGISTIK -

4.5.4

Kundservice

Logistikens förmåga att påverka intäkterna sker genom att skapa god kundservice.
Logistiken bidrar till god kundservice genom att skapa god leveransservice, tillhandahålla materialflödesinformation och andra logistikrelaterade tjänster.
Leveransservicen kan se olika ut beroende på vilken typ av företag som skall
tillhandahålla servicen. God kundservice i ett företag som levererar från färdigvarulager definieras exempelvis till stor del av lagerservicenivån, det vill säga hur stor
del av beställda artiklar som finns tillgängliga i lagret för direkt leverans.
Att tillhandahålla materialflödesinformation kan även det bidra till att skapa god kundservice. Materialflödesinformation innefattar att möjliggöra informationsutbyte mellan
parterna och därigenom underlätta och öka säkerheten i planeringen. Övriga logistikrelaterade tjänster som kan påverka intäkterna kan exempelvis innefatta att paketera
varorna i kundspecifika förpackningar och/eller att streckkodsmärka förpackningarna.

4.5.5

Kostnader

Kostnaderna i ett företag kan till stor del påverkas av logistiken. Personal-, material-,
drift- och avskrivningskostnader uppstår i samband med den fysiska hanteringen,
förflyttningen och lagringen av material. För att styra och planera de logistiska flödena
uppstår också kostnader för administrativ personal och informationssystem. Om
logistiken inte fungerar som den ska och förseningar eller andra brister uppkommer
genererar även detta logistikkostnader för företaget.

4.5.6

Flexibilitet

Flexibilitetsvariablerna kan egentligen placeras in under någon av de övriga
effektivitetsvariablerna, dock har flexibilitet med tiden blivit ett begrepp som är så
pass viktigt för företag att ett särskilt fokus på dessa variabler är motiverat. De
flexibilitetsvariabler som normalt behandlas är leverans-, produktmix- och volymflexibilitet.
 Leveransflexibilitet är förmågan att vid förändrade behov hos kunden kunna
ändra och anpassa leveranserna. Förmågan att lyckas med detta beror i sin tur
av leverans-, genomlopps- och omställningstider samt seriestorlekar i
produktion.
 Produktmixflexibilitet är ett uttryck för förmågan att med bibehållen kapacitet
ställa om och anpassa produktionen och materialförsörjningen för en ny mix av
existerande produkter och varianter som svar på förändrad efterfrågan. Denna
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förmåga påverkas av faktorer såsom leveranstider, seriestorlekar och genomloppstider.
 Volymflexibilitet handlar om att snabbt kunna variera produktions- och
leveransvolymerna. Detta bör även kunna göras när det samtidigt sker
förändringar i produktionsmixen. Denna förmåga påverkas bland annat av
leveranstider, seriestorlekar, graden av överkapacitet samt nuvarande
kapacitetsutnyttjande.

4.6

Bättre lönsamhet genom effektiv logistik

Idag råder det stor konkurrens på i stort sett alla marknader och kampen om kunderna
är hård. För att vinna kunder från sina konkurrenter kan ett företag rikta in sig på att
antingen erbjuda produkter till ett bättre pris eller att leverera produkterna på ett sådant
sätt att kunden upplever att servicen som erhålls är bättre än den från konkurrenterna.
Dessa inriktningar brukar benämnas kostnadsfördelar (bättre pris) respektive värdefördelar (bättre service) och illustreras i Figur 11. (Aronsson et al 2003)

Figur 11. Konkurrensstrategier. Bearbetning Fig 1.3 Christopher (1998, sid 8) i Aronsson et al (2003, sid
142)

För ett företag som befinner sig lägst ner i vänstra hörnet finns det två vägar att gå;
förbättra service mot kund eller arbeta med kostnadsreduceringar. Båda dessa vägar
kan uppnås med hjälp av en effektiv logistik. (Christopher, 1998)
För att uppnå kostnadsfördelar har företag traditionell försökt öka sin marknadsandel
för att på så sätt utnyttja skalfördelar för att sänka kostnaderna. Om företaget befinner
sig på en mogen marknad kan detta dock vara mycket svårt och andra möjligheter bör
undersökas. Christopher (1998) pekar på en rad logistiska förändringar som kan hjälpa
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ett företag att röra sig mot kostnadsledarskap och några av dessa är minskade lager
samt ökat samarbete med leverantörer.
Exempel på hur ett företag kan förbättra kundservice är genom att arbeta med
flexibilitetsfaktorer såsom kortare ledtider och just-in-time leveranser. När ett företag
arbetar med kundservice och då framförallt när leveransservicen skall förbättras, är det
viktigt att vara medveten om kostnaden som en eventuell förbättring för med sig och
jämföra denna med ökad intäkt. Sambandet mellan leveransservice och kostnad kan
ses som en kurva med brant stigande lutning. Denna kurva binds i Figur 12 samman
med kurvan som visar på sambandet mellan leveransservice och intäkter. Ur figuren
går det således att se att det finns en viss servicenivå där vinsten maximeras, då
kostnadsökningarna efter denna punkt överstiger intäktsökningarna vid förbättrad
service. (Christopher, 1998)

Figur 12. Sambandet mellan leveransservice och lönsamhet. Källa: Christopher (1998, sid 56) i Aronsson
et al (2003, sid 42)
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5 Metod
I detta kapitel preciseras studiens syfte samt studiens valda inriktning och
ansats. Detta för att ge större förståelse för det verkliga problemet, varför det
är relevant att studera samt hur studiens problem har angripits. Kapitlet inleds
med en nedbrytning av syftet för att tydliggöra vilka delar som innefattas av
studien. Slutligen diskuteras även eventuella felkällor och kritik mot den valda
metoden.

5.1

Syftesnedbrytning

Studien avser besvara följande syfte:
Syftet med denna studie är att, på aktivitetsnivå, kartlägga flödet av fem utvalda
produkter i dagligvarubranschen samt att för företag som ingår i dessa flöden skapa
scenarier där RFID-teknik utnyttjas. Befintliga flöden liksom scenarier skall vidare
analyseras för att identifiera möjliga effektivitetsförändringar till följd av användandet
av RFID-teknik och dess standard EPC.
För att säkerställa att syftet skulle uppfyllas bröts det ner i sex mer preciserade frågeställningar som skulle besvaras:
1. Vilka aktiviteter ingår i varje flöde från leverantör till butik och vilka handlingar
utförs i varje aktivitet?
2. Hur och var används streckkoder i flödena idag?
3. Hur skulle flödena se ut vid användning av RFID/EPC på kartong- och pallnivå?
4. Vilka effektivitetsförändringar skulle kunna uppkomma vid användning av
RFID/EPC?
a. I en supply chain där streckkoder används i stor utsträckning?
b. I en supply chain där steckkodsanvändningen inte är så utvecklad?
Ovanstående frågor besvarades under olika stadier i arbetet, vilket framgår av Tabell 1.
Tabell 1. Tabell som visar i vilket stadium av arbetet som respektive preciserad frågeställning besvarades.

Kartläggning Scenarier Analys

1
2
3
4a
4b

√
√
√
√
√
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De två första frågorna berör kartläggningen och besvarades således i detta skede av
arbetet. Den tredje frågan är direkt kopplad till skapandet av scenarier då dessa
utformades genom att ställa denna fråga för varje flöde. Fråga fyra ingår i analysen där
de skapade scenarierna jämfördes med dagens flöden och analyserades utifrån de
effektivitetsvariabler som finns beskrivna i avsnitt 4.5. I följande avsnitt beskrivs mer
ingående hur kartläggningen, skapandet av scenarier samt analysen genomfördes.

5.1.1

Kartläggning

Kartläggningen omfattade, som nämnts i syftet, flödet av fem produkter inom dagligvarubranschen. De fem produkter som studerades valdes noggrant ut baserat på deras
egenskaper och karaktäristik. För att erhålla en fullständigt korrekt bild av den svenska
dagligvarubranschen skulle det ha varit önskvärt att studera ett betydligt större antal
produkter. Detta var dock inte möjligt med tanke på tidsramarna för denna studie och
författarna ansåg, i samförstånd med uppdragsgivare, att utvalda produkter gav en
tillräckligt bra bild av följande anledningar:
 Leverantörerna som ingick i studien hade kommit olika långt i sin användning
av streckkoder idag och de hade även olika automatiseringsgrad i sina flöden.
 Produkterna som valdes ut hos leverantörerna ansågs vara representativa för
flera av respektive leverantörs produkter.
 Produkterna hade olika karaktäristik, vilket i studien innebar att de levererades
och behandlades på olika sätt. Vissa produkter var exempelvis kylda, vilket
ledde till att annorlunda hantering krävdes och att högre krav ställdes på
märkningens kvalitet. Vissa produkter levererades i plastbackar från SRS, vilket
krävde annorlunda arbetssätt jämfört med hantering av kartonger. Övriga
produkter skiljde sig åt gällande i vilka normalkvantiteter som de levererades.
Hanteringen av en plockad pall och en helpall kan vara väsentligt skilda från
varandra.
Figur 13 visar en schematisk bild över de fem flödena, vilka beskrivs mer ingående
nedan.
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Figur 13. Fem flöden från leverantörer till butik

Flöde 1
I flöde 1 kartlades Scan:s kylda köttbullar med start där de paketerades i kartong
(ytterförpackning). Swedish Meats använder sig av en tredjepartsleverantör,
Frigoscandia, som lagrar och levererar Swedish Meats kylda varor till grossister som
Ica och Coop. Varuflödet följdes därför från Swedish Meats via Frigoscandia till Ica
och Coops terminaler och vidare ut i butik. Det specifika hos Swedish Meats var
främst att de använde sig av en tredjeparts leverantör. Visst fokus låg även på
hantering av kylda varor paketerade i SRS-lådor, som är en lastbärare i form av en
plastlåda framtagen av Svenska Retursystem (SRS).

Flöde 2
Flöde 2 gick från Arla Foods via Ica och Coops terminaler och ut i butik. I Arlas fall
studerades hårdosten från det att den färdigpaketerade osten lades i SRS-lådor och
skickades vidare till Ica och Coops terminaler. Vidare följdes även pallarnas och
lådornas väg vidare till butik. Fokus låg i detta fall på användning och hantering av
kylda produkter paketerade i SRS-lådor.

Flöde 3
Det tredje flödet startade hos Kraft Foods i Upplands Väsby och gick sedan vidare till
Ica och Coops terminaler och ut i butik. Produkten som följdes var Marabou Mjölkchoklad, från det att den packades i kartong efter produktion, skickades iväg till Ica
eller Coops terminaler och skeppades ut till butik. Det specifika hos Kraft Foods var
att de hade kommit mycket långt i sin användning av streckkoder.

Flöde 4
I flöde 4 studerades helpallar med Kungsörnen snabbmakaroner. Makaronerna
producerades och paketerades i sin kartong i Cerealias anläggning i Järna och
kartläggningen började direkt efter denna paketering. Det som gjorde detta flöde
speciellt var att det var helpallar med relativt lågvärda produkter som studerades.
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Precis som i övriga flöden studerades helpallsflödet via Icas och Coops terminaler och
ut i butik.

Flöde 5
Flöde 5 började hos Cederroth i Upplands Väsby och gick via deras eget centrallager i
Falun vidare till Ica och Coops terminaler och ut i butik. Den studerade produkten,
Samarin, hanterades något annorlunda jämfört med övriga studerade produkter, då
denna var ett naturläkemedel. En annan faktor som gjorde produkten något unik i
denna studie var att den med få undantag skickades i plockpallar.

5.1.2

Skapa scenarier

När samtliga flöden hade kartlagts och en heltäckande bild av olika produkters supply
chain hade erhållits studerades varje flöde noggrant. För varje flöde skapades ett
scenario där RFID-teknik på pall- och kartongnivå användes. Dessa scenarion
skapades genom att nedanstående tre steg genomgicks och detta förfarande förklaras
närmare i avsnitt 5.7.3.
Steg 1: Addera handlingar som krävs för att RFID-tekniken ska kunna användas
(taggar i kartong och pall)
Steg 1 var relativt enkelt och snabbt och utfördes genom att införa handlingar så att
taggar fästes på alla kartonger och pallar som inte från början hade taggar
inkorporerade, vilket exempelvis var fallet för SRS-pallarna.
Steg 2: Addera avläsningshandlingar på lämpliga positioner i varje delprocess för att
utnyttja fördelarna med RFID-teknik
Hur och var avläsningshandlingar adderades i scenarierna bestämdes utifrån den
information om RFID-teknik som skildrades i avsnitt 3.6.1. De fördelar som framgick
i detta avsnitt låg till grund då avläsningshandlingar adderades i respektive delprocess
och på detta sätt kunde relevanta fördelar med tekniken utnyttjas i scenarierna. De
begränsningar som framgick i avsnitt 3.6.2 ansågs inte påverka ett scenariobyggande
varför dessa inte togs i beaktning i detta steg.
Steg 3: Undersök med hjälp av tidsreduktionsåtgärder hur de ursprungliga
handlingarna påverkas av de adderade i Steg 1 och Steg 2
I det sista steget användes de tidsreduktionsteorier från Aronsson et al (2003) som
beskrevs i avsnitt 4.4. Med utgångspunkt i kartläggningarna tillsammans med steg 1
och steg 2 ovan, undersöktes huruvida några befintliga aktiviteter och handlingar
kunde tidsreduceras till följd av ett införande av RFID-teknik i form av taggar och
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läsare. För varje befintlig handling undersöktes således huruvida de kunde elimineras,
förenklas, integreras, parallelliseras, synkroniseras, förberedas eller kommuniceras.

5.1.3

Analysera

När scenarierna hade skapats valdes de företag i varje led ut (en leverantör, en terminal
och en butik) som i störst (”best-case”) respektive lägst (”potentials”) utsträckning
använder sig av dagens streckkodsteknik. Anledningen till att dessa ytterligheter av
flöden valdes ut berodde på att en analys av dessa skulle ge en indikation på hur övriga
företag skulle kunna påverkas. Övriga företag med lägre användning av streckkoder
kan förväntas erhålla effektivitetsförändringar som ligger i närheten av resultatet för
potentialsflödet. Företag som använder streckkoder i större utsträckning kan istället
förvänta sig förändringar som ligger i närheten av ”best-case”-flödets resultat.
Scenarierna för de sex utvalda aktörerna sattes sedan i relation till hur flödena ser ut
idag. Utifrån de logistiska effektivitetsvariabler som presenterades i avsnitt 4.5
analyserades sedan de effektivitetsförändringarna som kunde urskiljas i scenarierna
jämfört med kartläggningen. De logistiska effektivitetsvariablerna; kapitalbindning,
tid, miljö, kundservice, kostnader och flexibilitet utgjorde således en central del av
studiens analys. Analyserna ledde sedan fram till de resultat och slutsatser som
slutligen presenterades i kapitel 10. Tillvägagångssättet för analysen beskrivs närmare
i avsnitt 5.7.3.

5.2

Systemanalys

Enligt Churchman (2002) kan verkligheten beskrivas som ett system som består av ett
antal delar, systemets komponenter. Dessa delar har en gemensam målsättning och
använder sig av resurser i systemet för att uppnå målen. Systemsynsätt innebär att
hänsyn måste tas till alla ingående delar samtidigt som dessa inte bör betraktas separat.
När alla komponenter individuellt presterar optimalt behöver detta inte betyda att
optimum för hela systemet uppnås. För att på ett korrekt sätt beskriva ett system bör
enligt Churchman (2002) fem komponenter ingå, systemets målsättning och
prestationsmått, miljön, resurserna, komponenterna och systemets ledning. Dessa
komponenter beskrivs mer ingående nedan.

Systemets allmänna målsättning och prestationsmått
Ett system har som helhet övergripande målsättningar. De verkliga målsättningarna
skiljer sig ofta från de uttalade målsättningarna och det är mycket viktigt att hålla isär
dessa. Målsättningar kan vara något vagt formulerade vilket gör att olika prestationsmått bör definieras. Ett prestationsmått är något som kan mätas för att ge kunskap om
hur bra systemet fungerar.
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Systemets miljö: de fasta restriktionerna
Med systemets miljö menas det som ligger utanför systemet och som utgörs av delar
som är fasta sett ur systemets synvinkel. De människor och föremål som ingår i miljön
kan inte påverkas speciellt mycket av systemet. Trots att miljön är svår att påverka för
systemet så är det denna som delvis bestämmer hur systemet fungerar.

Systemets resurser
Resurserna är det som används av systemet för att lösa dess uppgifter. Resurserna är i
allra högsta grad påverkbara och befinner sig inom systemets gränser. Det är också
dessa som möjliggör att systemets handlingar kan utföras.

Systemets komponenter
Systemets komponenter är de delar eller delsystem som utför systemets handlingar.
Handlingarna är ofta skilda från traditionella avdelningar i ett företag då många
uppgifter i företaget delvis utförs av flera avdelningar. Om detta är fallet går det inte
att likställa avdelningar med komponenter. Komponenter blir istället de grundläggande
uppgifterna, det vill säga de uppgifter som systemet måste utföra. Poängen med att
undersöka komponenter istället för avdelningar är att det då är möjligt att dra slutsatser
om vilket värde komponenten har för systemet som helhet. Detta medför vidare att en
komponent utan att ta hänsyn till övriga komponenter kan försöka öka sitt eget
prestationsmått.

Systemets ledning
Ledningen av ett system är den del som kopplar samman systemets övriga delar. Det
är ledningen som fördelar resurserna och fastställer målen för de enskilda
komponenterna. Churchman (2002) menar vidare att det är ledningen som har till
uppgift att upprätta planer för systemet och även svara för uppföljning.

5.2.1

Studerat system

Det synsätt som låg till grund för analysen av problemet i denna studie var systemsynsättet. Anledningen till detta är att det var viktigt att veta var det som studerades
började respektive slutade och därmed att tydliga gränser fanns för kartläggningen. Det
var också av största vikt att definiera vad som ingick i systemet och hur dessa delar
påverkade varandra, detta för att veta vad som skulle ingå i kartläggningen. Slutligen
ansåg författarna att systemsynsättet underlättade vid analys av systemet genom att
både de ingående komponenterna och delsystemen liksom systemet som helhet
analyserades. Valet av synsätt stärktes av att Christopher (1998) anser att systemsynsättet är en lämplig utgångspunkt i studier som syftar till att kartlägga och
analysera flöden.
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Systemet som studerades i denna studie utgjordes av flera delsystem, tre eller fyra
stycken, beroende på vilken supply chain som studerades. Fem flöden kartlades med
början hos respektive leverantör. Systemets ena gräns var således placerad hos
leverantör och mer preciserat där tillverkningen av produkten avslutades, vilket följer
av studiens avgränsningar. Flödet från två av leverantörerna gick via ett eget centrallager respektive en tredjepartsleverantör, vilka såldes också ingick som delsystem i
systemet. Samtliga produkter följdes genom Icas och Coops terminaler, vilket var
nästa delsystem, och vidare ut till en av respektive grossists butik, det sista delsystemet. I butiken studerades produkterna fram till den punkt där de lämnade sin
ytterförpackning. Systemgränserna blev därmed mycket tydliga, ena gränsen var där
produkten paketerades i ytterförpackning och den andra där den packades upp ur ytterförpackning. Det studerade systemet illustreras i Figur 14, där det andra delsystemet
tredje part/centrallager är streckat då det inte ingår i alla flöden men ändå innefattas av
systemet.

Figur 14. Studerat system

I miljön som omgav systemet återfanns transportörer som förflyttade produkterna från
ett delsystem till ett annat. Dessa ingick inte i det studerade systemet men påverkade
ändå delvis systemets resultat i form av total tidsåtgång för att förflytta produkterna
från leverantör till butik. Något som också ingick i systemets miljö var de delar som
låg innan och efter systemets gränser. På ena sidan var det produktionen, där de
fysiska produkterna tillverkades och på andra sidan återfanns kunder som köpte
produkterna. Kunderna påverkade troligen systemet mer än produktionen då det till
stor del är deras efterfrågan som styr hur mycket som produceras och transporteras
genom supply chain.
För det studerade systemet fanns ingen gemensam ledning. Delsystemen hade en egen
ledning som styrde över respektive delsystems resurser. Resurserna utgjordes av
personal och andra tillgångar i form av anläggningar och utrustning. Dessa kunde
förflyttas inom delsystemen men inte mellan dem. Att delsystemen var så pass åtskilda
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medförde också att de inte hade någon uttalad gemensam målsättning. Detta kunde ses
som positivt då det eliminerade risken att den verkliga målsättningen förväxlas med
den uttalade. Den verkliga målsättningen för systemet torde vara att på ett effektivt
sätt, både ur logistisk och ur kostnadsmässig synvinkel, transportera produkter från
leverantör till slutkund.

5.3

Problemdiskussion

Vid genomförandet av en undersökande studie bör undersökaren ställa sig frågan
varför studien genomförs samt hur avgränsningar och val av teorier påverkar studien,
vilket görs nedan.

5.3.1

Varför kartläggning av en supply chain?

Tekniken bakom RFID är inte ny och inte heller användningen av den. Det som är nytt
är intresset och viljan att använda tekniken i större sammanhang, till exempel i en
supply chain. Det finns gott om exempel på användningsområden i slutna system,
inom ett och samma företag, och många företag har gjort egna pilotstudier inom
området. Detta är relativt enkelt och behöver inte kosta så mycket vare sig i fråga om
tid eller om pengar. Något som däremot inte är enkelt att göra är en analys av vad
införandet av tekniken skulle innebära för en supply chain. För att göra detta behövs
bra verktyg och goda kunskaper om nuläget. Baskunskaper är av yttersta vikt då det
omöjligt går att dra några slutsatser om framtida scenarier om scenarierna inte sätts i
relation till nuläget.
Med utgångspunkt i ovanstående resonemang bör det verktyg som GS1 Sweden vill ta
fram grundas i en noggrann kartläggning. Det finns verktyg som tagits fram för andra
länder men innan supply chain i båda länderna har kartlagts och jämförts kan inget
beslut om vilket verktyg som bör användas i Sverige tas. En kartläggning, liksom den
som gjorts i denna studie blir således välmotiverad.

5.3.2

Vad innebär avgränsningarna för studiens resultat?

Att göra avgränsningar är en nödvändighet i de flesta studier och anledningarna kan
vara många. En anledning kan vara att uppdragsgivaren ställer specifika krav som
måste uppfyllas och en annan anledning kan vara att studiens omfattning behöver
begränsas. Det sistnämnda beror oftast på att studien måste hållas inom vissa tidsramar
och att det då blir nödvändigt att göra avkall på omfattningen. Avgränsningarna kan
dock komma att påverka studiens resultat, vilket bör tas i beaktande och analyseras för
respektive avgränsning. Nedan diskuteras de bakomliggande orsakerna till denna
studies avgränsningar samt vilka implikationer de skulle kunna få på studiens resultat.
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Avgränsning 1 - Scenarier kommer endast att göras med RFID-teknik på pall- och
kartongnivå. Effekten av RFID på artikelnivå lämnas till vidare studier.
Att utesluta RFID/EPC på artikelnivå var en avgränsning som gjordes efter en
diskussion mellan uppdragsgivare och författarna till denna studie. Uppdragsgivaren
anser att marknaden som helhet ännu inte är mogen för detta steg vid en eventuell
RFID-implementering. Detta beror främst på att det är vid RFID-märkning på
artikelnivå som de riktigt stora rörliga kostnaderna kommer in i bilden. Om samtliga
produkter som tillverkas på en dag inom en supply chain skulle märkas med varsin
RFID-tagg blir antalet snart väldigt stort. Dessutom är troligen taggkostnaden idag för
hög för att det skulle löna sig att märka alla produkter, speciellt i dagligvarubranschen
där genomsnittsvaran är relativt lågvärd. Detta har motiverat att denna avgränsning har
gjorts. Analyser med RFID-teknik på artikelnivå är med största sannolikhet mycket
intressanta men ett ämne som lämnas för vidare studier i framtiden.

Avgränsning 2 - Kartläggningen av flödet börjar vid produktionens avslut hos
leverantören och avslutas där varorna packas upp ur sin ytterförpackning i butik.
Flödet innefattar dock inte de externa transporterna, det vill säga inga transporter
mellan tillverkande enheter, lager och butik studeras.
Denna avgränsning har gjorts för att dra en tydlig gräns där kartläggningen skall börja
och sluta. Tillverkningsprocessen kan se mycket olika ut hos olika leverantörer och en
jämförelse av dessa är mycket svår. Dessutom används sällan streckkoder i
tillverkningen och en kartläggning av streckkodsanvändningen på detta område skulle
således få dåligt resultat. Att kartläggningen börjar när produkterna paketeras i
ytterförpackning följer vidare av avgränsning 1, att RFID på artikelnivå inte kommer
att behandlas i denna studie. Författarna anser att en god bild över dagligvarubranschens supply chain kan erhållas även om tillverkningsprocessen lämnas utanför
studien. Att kartläggningens andra gräns har lagts där produkterna packas upp ur ytterförpackning i butik följer även det av avgränsning 1, då det är så långt som en ytterförpackning kan följas.
Anledningen till att transporterna mellan olika delsystem har avgränsats bort i denna
studie är att transporten ses som ren förflyttning av varor. Detta på grund av att
transporten i stor utsträckning sköts av externa transportörer som inte är en given aktör
i en supply chain i dagligvarubranschen. Transportören arbetar efter egna regler och
arbetsrutiner och deras tjänster köps in vid behov av transporter i dagligvarubranschen.
De delar i studien som involverar transportör är information om vilka produkter
transportören hämtar samt vilka produkter han lämnar. Dessa två moment kan
kartläggas utan att involvera transportören, då detta kan studeras hos leverantören
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respektive grossisten/detaljisten. Hur produkterna hanteras hos transportörerna bli av
mindre intresse i studien, då hanteringen endast ses som en fysisk förflyttning och inte
påverkar informationflödet hos resterande aktörer i supply chain. Författarna anser
således att avgränsningen är väl motiverad och att den inte påverkar studiens resultat
sett till effekter för dagligvarubranschens aktörer.

5.3.3

Effektivisering, en försämring för kunden?

Då denna studie utgår från att söka finna möjliga effektiviseringsförändringar med
hjälp av RFID-teknik bör frågan ställas vad detta kan komma att innebära för kunden.
Skulle en effektivisering i form av kostnads- och/eller tidsreduktion kunna innebära att
kundservicen försämras?
Utifrån Christophers teorier kring kostnads- och värdefördelar i ett företag, som presenterades i avsnitt 4.6, skulle farhågan gällande lägre kundservice besannas om
effektiviseringarna ledde till att företaget rörde sig snett neråt höger i Figur 15. Det vill
säga, om effektiviseringarna ledde till större kostnadsfördelar men mindre värdefördelar. Detta är enligt Christopher (1998) ingen bra väg att gå utan ett företag bör
alltid sträva efter att röra sig uppåt, åt höger eller snett uppåt höger.
Utgångspunkten i denna studie är att om ett företag skulle förändra sin verksamhet
genom att införa RFID-teknik och uppnå effektivitetsförändringar så skulle detta ske
med bibehållen eller förbättrad kundservice. Den grundläggande inställningen är att
hålla kundservicen som lägst på en konstant nivå, men den naturliga följden av
effektivitetsförbättringar i en verksamhet är att dessa så småningom även kommer
kunden till godo. Hur det kan se ut att med bibehållen kundservice öka kostnadsfördelarna illustreras i Figur 15.

Figur 15. Effektivisering med bibehållen kundservice. Bearbetning av Fig 1.6 Christopher (1998) sid 12
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5.4

Undersökningens inriktning

Enligt Lekvall & Wahlbin (2001) kan undersökningar delas in i fyra olika inriktningar;
explorativa, beskrivande, förklarande eller förutsägande.
 När det saknas grundläggande kunskaper inom ett område måste en utforskande
undersökning genomföras, vilket innebär att en explorativ undersökning
genomförs. Resultatet ligger ofta till grund för studier som ska genomföras i
framtiden.
 Beskrivande undersökningar syftar till att kartlägga fakta och sakförhållanden.
Denna typ av undersökning förklarar hur något ser ut, men inte varför det ser ut
som det gör.
 Det främsta syftet med en förklarande undersökning är att klara ut orsakssamband inom ett område. Denna inriktning används då undersökningen ämnar
beskriva och förklara ett visst observerat förhållande.
 En förutsägande undersökningen resulterar i en prognos över vad som sannolikt
skulle inträffa under vissa givna förutsättningar.
Denna studie kan anses ha två inriktningar; beskrivande och förutsägande.
Beskrivande inriktning då fem flöden inom dagligvarubranschen kartläggs i studien i
syfte att klargöra hur streckkoder används idag. Kartläggningen beskriver således
endast hur något ser ut och inte varför det ser ut som det gör.
Vidare är även en förutsägande inriktning aktuell då, förutom en kartläggning, även ett
antal scenarier över hur RFID-tekniken skulle kunna användas i framtiden har tagits
fram. Scenarierna har tagits fram utifrån de förutsättningar som finns idag och bygger
på den genomförda kartläggningen. Scenarierna kan således ses som en prognos över
vad som sannolikt skulle kunna inträffa i framtiden, vilket stämmer väl överens med
Lekvall & Wahlbins definition på en förutsägande undersökning.

5.5

Undersökningsansats

Undersökningsansatsen för en studie bestäms enligt Lekvall & Wahlbin (2001) av tre
dimensioner och behandlar om studien ska använda sig av:
 Fallstudie eller tvärsnittsansats
 Kvalitativ eller kvantitativ data och analysmetoder
 Primär- eller sekundär data
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Huruvida undersökningsansatsen är en fallstudie eller en tvärsnittsansats beror på om
ett fåtal fall skall analyseras ”på djupet” (fallstudie) eller om ett större antal fall skall
studeras ”på bredden” (tvärsnittsansats) (Lekvall & Wahlbin, 2001). Vid en fallstudie
är utgångspunkten enligt Patel & Davidsson (1994) ett helhetsperspektiv som försöker
fånga så mycket information som möjligt. Denna typ av studie kommer ofta till
användning när processer och förändringar ska studeras (Patel & Davidsson, 1994).
Tvärsnittsansatser används ofta med syfte att jämföra flera fall sinsemellan och
därefter dra slutsatser för större grupper eller hela marknadssegment. Resultaten från
denna typ av ansats redovisas oftast i form av tabeller och diagram (Lekvall &
Wahlbin, 2001).
Data till en kvantitativ analys samlas in i sifferform och analyseras ofta med hjälp av
statistiska metoder (Lekvall & Wahlbin, 2001). Denna typ av undersökning syftar till
att beskriva och förklara olika fenomen och ska ge exakt samma resultat om den
upprepas (Patel & Davidsson, 1994). Data till en kvalitativ analys kan inte meningsfullt kvantifieras, utan uttrycks i form av bilder, ord etc. (Lekvall & Wahlbin, 2001).
En kvalitativ undersökning har till avsikt att försöka förstå olika fenomen och måste
analyseras genom verbala resonemang och tankefigurer (Patel & Davidsson, 1994).
Primärdata är data som uppsatsens författare själva samlar in, vilket exempelvis kan
erhållas genom ögonvittnesskildringar, intervjuer eller enkäter. Sekundärdata är data
som redan finns insamlade och sammanställda och består exempelvis av befintlig
statistik, facklitteratur samt årsredovisningar. (Lekvall & Wahlbin, 2001)

5.5.1

Vald ansats

I denna studie har både en fallstudieansats och en tvärsnittsansats använts. Totalt har
sju företag inom dagligvarubranschen studerats ingående, vilket visar på att en fallstudieansats har använts. Vidare anser Patel & Davidsson (1994) att fallstudieansats är
bra att använda vid studier av processer, vilket har varit fallet i denna studie. I analysavsnittet valdes sedan de företag ut som idag använder streckkoder i störst respektive
lägst utsträckning varefter de jämfördes sinsemellan. Resultatet blev ett intervall
mellan vilket resterande företag, som har en streckkodsanvändning som ligger mellan
de utvalda företagen, kan förväntas hamna. Enligt Patel & Davidsson (1994) används
tvärsnittsansats ofta med syfte att jämföra fall sinsemellan för att sedan dra slutsatser
för större grupper, vilket stämmer väl överens med denna studie.
I studien används uteslutande kvalitativ data i form av observationer, facklitteratur
(böcker och artiklar), intervjuer och hemsidor på Internet. Även analysen är kvalitativ
med avsikten att förstå hur identifieringssystem används idag och hur RFID-teknik
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skulle kunna användas i framtiden. Analysen består av verbala resonemang, vilket i
enlighet med Patel & Davidsson (1994) kategoriseras som kvalitativ analys.
De data som har genererats är av både primär och sekundär karaktär. Primärdata har
samlats in via intervjuer och observationer, vilket har gjorts kontinuerligt under
arbetets gång. Sekundärdata består främst av böcker, artiklar och elektroniska källor.

5.6

Datainsamlingsmetoder

Beroende på om det är primärdata eller sekundärdata som ska samlas in finns det
enligt Lekvall & Wahlbin (2001) olika sätt att erhålla data. Sekundärdata samlas till
exempel in genom att läsa publicerad litteratur såsom böcker och artiklar, eller via
olika elektroniska källor. Primärdata kan samlas in genom att direkt observera det som
är av intresse eller genom att ställa frågor om det.
Direkt observation innebär att författaren själv iakttar de processer eller skeenden som
är av intresse att studera. Denna insamlingsmetod användes i denna studies
kartläggningsarbete. Fördelen med denna datainsamlingsmetod är att skeenden kan
registreras med i viss mening fullständig säkerhet utan att undersökaren är beroende av
vad någon annan person kommer ihåg eller känner till. Nackdelen är främst att endast
pågående skeenden kan studeras och inte vad som har varit eller vad som kan komma
att hända i framtiden. En nackdel är även enligt Lekvall & Wahlbin (2001) att inte
kunskaper, åsikter och värderingar framkommer vid undersökningen samt att
observatören med sin närvaro kan påverka vad som sker.
Frågor kan ställas både skriftligt och muntligt genom till exempel skriftlig enkät,
telefonintervju, personlig intervju eller Internetintervju. I denna studie användes
personlig intervju som frågeinsamlingsmetod. Enligt Lekvall & Wahlbin (2001) är den
största fördelen med personliga intervjuer att det finns obegränsade möjligheter att
ställa olika typer av frågor och att intervjun kan tillåtas bli relativt omfattande. Lekvall
& Wahlbin (2001) skiljer mellan strukturerad intervju och ostrukturerad intervju där
den förstnämnda är vanligast vid kvantitativa intervjuer och den sista vid kvalitativa
studier då djupintervjuer ofta görs. I denna studie har endast ostrukturerade intervjuer
genomförts, vilket passar bra då det är en kvalitativ studie.

5.7

Studiens genomförande

För att beskriva tillvägagångssättet för studiens genomförande har arbetet delats in i tre
faser; en förstudiefas, en undersökningsfas samt en analysfas. Dessa faser samt den
kronologiska arbetsgången för studiens delmoment illustreras i Figur 16. Förstudiefasen, som är den första fasen i studien, innefattade framtagning av syfte, presentation
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av GS1 Sweden och dess verksamhet, referensram samt uppgiftsprecisering och
metod. Nästa fas, undersökningsfasen, bestod av att samla in data som användes i
analysfasen för att svara på de preciserade frågeställningarna som framtagits i
förstudiefasen. Analysfasen, som är studiens sista fas, utgörs av analyser av data som
inhämtats under undersökningsfasen. Analyserna utmynnar i ett antal olika RFIDscenarier där möjliga effektivitetsförbättringar identifierats.
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Figur 16. Författarnas tillvägagångssätt.
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5.7.1

Förstudiefas

Första steget i undersökningen utgjordes av att förstå GS1 Swedens verksamhet och
det problem som uppgiften baserades på. Detta gjordes huvudsakligen genom
diskussioner och intervjuer med företagets VD, Bo Raattamaa, och företagets
EPCglobal-ansvarige, Mats Wennebo, vilka även agerade som handledare från GS1
Sweden. Introduktionsmötena gav tillräckligt med underlag för att kunna skriva den
bakgrund och problemdiskussion, som resulterade i syftet. Med utgångspunkt i syftet
beskrevs sedan EPCglobal-standarden samt GS1 Sweden och dess verksamhetsområden. Data till detta hittades på olika hemsidor och kompletterades med intervjuer
med personal på GS1 Sweden.
Innan referensramen skrevs läste författarna artiklar och böcker om RFID-tekniken,
olika identifieringssystem samt olika logistiska teorier som var relevanta för studien.
Kapitlen Teorier inom logistik samt Identifieringssystem skrevs sedan parallellt där
data inhämtades från diverse litteratur och artiklar. För att kunna fastställa undersökningsmetoden preciserades uppgiften ytterligare. När de preciserade frågeställningarna
väl var definierade, utarbetades olika metoder för att kunna svara på studiens syfte.

5.7.2

Undersökningsfas

I undersökningsfasen besöktes de utvalda företagen och fem produktflöden kartlades.
En del av dagligvarubranschens supply chain, nämligen den som innefattas av det
studerade systemet, definieras i denna studie som processen. Den processdefinition
som har använts i denna studie är Ljungberg & Larssons (2001, sid 192) och lyder:
”En process är ett repetitivt använt nätverk av i ordning länkade aktiviteter som
använder information och resurser för att transformera ”objekt in” till ”objekt ut”,
från identifiering till tillfredsställelse av kundens behov”
Denna definition stämmer väl in på processen i denna studie då denna utgörs av en
process som är ett nätverk av aktiviteter som använder sig av resurser för att hantera
varor och i slutändan leverera dessa till en butik. Butiken är i denna process således
kunden som har ett behov av att få varor levererade. Detta behov uppstår också gång
på gång och nätverket används därmed upprepade gånger.
I denna studie kan processen delas in i delprocesser vilka utgörs av de ingående
företagen. För att kartlägga processen studerades de ingående delprocesserna samt
deras aktiviteter och handlingar. Aktiviteterna definierades utifrån Aronsson et al:s
teorier angående materialhantering i lager som presenteras i avsnitt 4.2.3. Studiens
författare valde dock att slå ihop aktiviteten godsmottagning och ankomstkontroll samt
emballering, märkning och godsavsändning då dessa aktiviteter utfördes samtidigt hos
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de studerade företagen. Vidare togs aktiviteten lagring i vissa fall bort om denna
information låg utanför studien och modifierades i andra fall för att på ett korrekt sätt
kunna beskriva den studerade delprocessen. Sammanfattningsvis användes
aktiviteterna godsmottagning, inlagring, lagring, omlagring, plockning och utlastning i
kartläggningskapitlet i så stor utsträckning som möjligt. Hos leverantörer och butiken
skiljde sig dock aktiviteterna sig något åt från terminalerna, vilket innebär att dessa
emellanåt definieras lite annorlunda.
Hur processen, delprocesser och aktiviteter är sammankopplade i denna studie
illustreras i Figur 17.

Figur 17. Processen, delprocesser och aktiviteter i det studerade systemet.

Vid kartläggningen av respektive produkt besöktes varje delprocess där produktens
flöde studerades. I flödet passerade produkterna genom aktiviteterna och deras
handlingar, vilka noga observerades och dokumenterades. Vissa spontana intervjuer
genomfördes även för att öka förståelsen för delprocessernas aktiviteter och
handlingar. Fokus för kartläggningen var att studera hur streckkodmärkningen på
produkternas kartonger och på lastbärare användes.
För att säkerställa att samma information erhölls vid samtliga besök sammanställdes
några frågeformulär, ett för varje delprocess. Dessa låg till grund för de intervjuer som
genomfördes under besöken och återfinns i Appendix 2.
Målsättningen var att först besöka samtliga leverantörer, följt av terminalerna och
avslutningsvis butikerna. Anledningen till detta var att författarna ville undersöka
flödet i den ordning det följer i verkligheten. Vidare var det en fördel att ha sett och
diskuterad produkternas karaktäristik med leverantörerna innan besöken vid
terminalerna och butikerna genomfördes. Målsättningen uppfylldes förutom i ett fall
då Swedish Meats besöktes kort efter det första besöket på en terminal.
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5.7.3

Analysfas

Analysen grundade sig på den kartläggning som genomfördes på respektive studerat
företag. De fem leverantörerna och två grossisterna/detaljisterna bildade gemensamt
fem flöden där fem olika produkter studerades.

Skapande av scenarier
Analysen tog sitt avstamp i kartläggningen där varje delprocess undersöktes och
dokumenterades var för sig för att kunna bilda scenarier för varje delprocess. Inför
scenarioskapandet gjordes sex antaganden:
 Samtliga SRS-pallar och SRS-lådor har EPC-taggar inkorporerade.
 Samtliga träpallar har EPC-taggar inkorporerade.
 Samtliga rullburar har EPC-taggar inkorporerade.
 Samtliga aktörer inom dagligvarubranschen använder sig av taggade träpallar,
SRS-pallar eller rullburar som lastbärare.
 Läsbarheten av EPC-taggarna är närmare 100 %.
 All information delas mellan aktörerna i flödet.
Samtliga gjorda antaganden är verklighetstrogna och kan tänkas vara uppfyllda om ett
antal år under förutsättning att RFID/EPC implementeras i dagligvarubranschen.
Antagandenas påverkan på studiens resultat diskuteras vidare under avsnitt 5.8.3
Möjliga felkällor.
För att bilda scenarierna genomgicks tre steg som presenteras i Figur 18.
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Figur 18 Tillvägagångssätt för skapande av scenarier

Steg 2 och steg 3 utgår som Figur 18 visar från två separata delar i teorin, steg 2 från
teknikområdet och steg 3 från logistikteorier. Hur dessa teorier användes i de olika
stegen samt hur steg 1 genomfördes förklaras mer utförligt nedan.
Steg 1: Addera handlingar som krävs för att RFID-tekniken ska kunna använda
(taggar på kartong och pall).
Steg 1 utfördes i de fall det var nödvändigt att lägga till en handling för att förse alla
lastbärare och kartonger med EPC-taggar. För de företag som idag använder SRSpallar och SRS-lådor var detta steg onödigt då dessa enligt författarnas antaganden
redan har taggar inkorporerade. Detsamma gäller för träpallar och rullburar. Däremot
så krävs detta steg för de företag som idag använder kartonger. Dessa kartonger märks
i ett scenario med EPC-tagg i samband med streckkodsetikettering där en EPC-tagg
inkorporeras i etiketten. För vissa leverantörer kan detta innebära att handlingar måste
adderas i delprocessen om leverantören tidigare inte märkte kartonger med streckkodsetiketter.
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Steg 2: Addera avläsningshandlingar på lämpliga positioner i varje delprocess
för att utnyttja fördelarna med RFID-teknik.
I steg 2 i scenarioskapandet lades RFID-läsare till i respektive företags flöde för att
möjliggöra avläsning av den information som finns i EPC-taggarna på kartong- och
pallnivå. Var läsarna placerades i flödet grundades sig på de fördelar som RFIDtekniken kan medföra, vilka presenterades i avsnitt 3.6.3 och som även kan ses i Figur
18. För att fördelarna ska kunna uppkomma måste RFID-läsare placeras ut på
strategiska punkter i flödet. Detta innebär att handlingar adderades så att RFID:s och
EPC:s användningsområden, som presenteras i kapitel 3, kunde utnyttjas.
I de fall en existerande handling modifierades eller ändrades på något sätt markerades
detta i den schematiska figuren för respektive delprocess scenario, se Figur 19 för ett
exempel. I de fall en ny handling lades till markerades även detta i figuren.

Figur 19. Exempel på ett scenario

Steg 3: Undersök med hjälp av tidsreduktionsåtgärder hur de ursprungliga
handlingarna påverkas av de adderade i Steg 1 och Steg 2.
Som ett sista steg i att skapa scenarier analyserades samtliga handlingar i varje
delprocess, ursprungliga och adderade, i tur och ordning utifrån tidsreduktionsåtgärderna som finns beskrivna i avsnitt 3.6.3.
I de fall en ursprunglig handling helt kunde tas bort från scenariot, på grund av
användandet att RFID-teknik, markerades dessa i den schematiska figuren, se Figur
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19. Resterande tidsreduktionsåtgärder föll under modifierade och nya handlingar,
varför dessa inte markerades specifikt i den schematiska figuren utan istället belystes i
ett kvalitativt resonemang kring varje skapat scenario. Ursprungliga, eliminerade,
modifierade och nya handlingar bildade tillsammans delprocessens scenario.

Analys av nuläge och scenarier
När scenarierna hade skapats, genom att ursprungliga delprocesser tidsreducerats med
hjälp av RFID-teknik, valdes de företag i varje led (en leverantör, en terminal och en
butik) som i störst respektive minst utsträckning använder sig av dagens streckkodsteknik. Dessa företag sattes sedan samman i två separata processer; process 1 (”bestcase”) med, ur streckkodsperspektiv, den bästa leverantören, terminalen och butiken
samt process 2 (”potentials”) med den leverantör, terminal och butik som har minst
utvecklad streckkodsanvändning, se Figur 20.

Figur 20. Analysmetod - steg 1

De tre företagen i process 1 respektive process 2 undersöktes sedan individuellt
gällande de förutsättningar som varje företag har vid ett införande av RFID/EPC. Med
förutsättningar menas den nivå av teknisk mognad och processutformning som varje
företag har idag. Frågor som nuvarande datafångstteknik och teknisk utrustning är
exempel på förutsättningar som behandlades. Vidare presenterades de krav som
ställdes för respektive företag vid skapandet av scenarierna, det vill säga vad som var
tvunget att förändras hos företagen för att RFID-tekniken skulle kunna utnyttjas. Dessa
bestod bland annat av krav på utrustning (EPC-taggar, läsare etc.) som krävs för att ett
införande ska kunna ge några effektivitetsförändringar i supply chain. Kraven
kompletterades i analysen även med kvalitativa resonemang kring vad som krävs av
respektive företag och process förutom utrustningen. Tillvägagångssättet för steg 2 i
analysen illustreras i Figur 21.

Figur 21. Analysmetod - steg 2

Vidare analyserades eventuella effektivitetsförändringar noggrant med utgångspunkt i
respektive logistisk effektivitetsvariabel som presenteras i avsnitt 4.5. Flexibilitet
presenterades i avsnitt 4.5.6 som en egen effektivitetsvariabel men kan med fördel
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även placeras in under en eller flera av de övriga variablerna i de fall som det anses
vara passande. I denna studie är detta att föredra då stora delar av flexibilitetsfaktorerna som i vanliga fall bör undersökas faller utanför studiens gränser.
Flexibiliteten behandlas således inte som en egen variabel i analysen utan kommer att
tas upp under övriga variabler, se Figur 22.
Även i detta steg analyserades varje delprocess för sig och varje företags nuläge
jämfördes med dess scenario. Som ett exempel analyserades i detta steg hur
effektivitetsvariabeln kundservice förändrades i scenariot jämfört med nuläget. De
logistiska effektivitetsvariablerna är centrala i analysen då det är just effektivitetsförändringar som avses undersökas i denna studie. Övriga parametrar (förutsättningar
och krav) är mer grundläggande och sammanställdes för att skapa en plattform till den
huvudsakliga analysen där effektivitetsvariablerna användes.

Figur 22. Analysmetod - steg 3

De effektivitetsvariabler som Jonsson och Mattsson (2005) använder för att uttrycka
logistisk effektivitet, och som används i steg 3, är passande att använda när enskilda
företags effektivitet ska analyseras. Variablerna är dock inte anpassade för analyser av
processer med fler än ett företag. Då det även kan uppkomma effektivitetsförändringar
för den totala supply chain vid ett införande av RFID/EPC är det dock av vikt att även
analysera dessa.
I steg 4 frångicks således analys av varje enskild delprocess och istället analyserades
hela processer, se Figur 23. Med utgångspunkt i de skapade processerna i steg 1
jämfördes nuläget för process 1 (best-case) med scenariet för process 1 (best-case). På
liknande sätt jämfördes även nuläget för process 2 (potentials) med scenariet för
densamma. Jämförelserna lyfte fram de för- och nackdelar som kan uppkomma vid ett
införande av RFID/EPC för de två utvalda processerna. Genom helikopterperspektivet
i steg 4 framtogs således ytterligare en dimension, motsvarande hur ett införande av
RFID/EPC skulle påverka respektive process som helhet.
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Figur 23. Analysmetod - steg 4

En sammanfattning av den metod som användes vid analysen av scenarierna kan ses i
Figur 24.

Figur 24. Metod för analys av scenarier

5.8

Metodkritik och felkällor

Vid en undersökning är det viktigt att vara medveten om hur det tillvägagångssätt som
har använts påverkar slutresultatet. Enligt Lekvall & Wahlbin (2001) kan mätfel
uppstå i studier till följd av brister i mätmetoden. Sådana brister kan dels bero på låg
reliabilitet och dels på låg validitet.

5.8.1

Reliabilitet

Reliabilitet innebär mätmetodens förmåga att stå emot tillfälligheter och influenser i en
intervjusituation. En studie har exempelvis hög reliabilitet om samma svar ges på en
fråga som ställs upprepande gånger. Lekvall & Wahlbin (2001) nämner ett antal
faktorer som kan påverka en studies reliabilitet. Reliabiliteten kan påverkas när
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mätmetoder används där inflytande av olika slag kan påverka utfallet, vilket främst
kan ske vid intervjuer och enkätundersökningar. Vid en intervju är exempelvis trötthet
eller hunger bra exempel på hur yttre inflytande kan påverka respondenten eller den
som intervjuar. (Lekvall & Wahlbin, 2001)
I denna studie kan reliabiliteten ha sänkts av att relativt fria intervjuer genomfördes vid
respektive besök. Inför besöken skrevs ett antal intervjufrågor ner som fungerade som
en checklista för författarna. Frågorna följdes dock inte slaviskt under besöken då en
avslappnad och spontan interaktion med respondenten prioriterades. Störningar i
intervjumiljön, som till exempel höga ljudnivåer eller stressig omgivning, kan även ha
påverkat respondenten, då frågor lättare kan ha missuppfattats i sådana situationer.
Denna miljöpåverkan var tyvärr oundviklig och kan ha lett till missuppfattningar. I så
stor utsträckning som möjligt repeterades dock svaren för att försäkra att studiens
författare hade uppfattat allt korrekt. För att få en högre reliabilitet vid intervjuerna
eftersträvades att respondenten hade gott om tid och kunskap att svara på frågorna.
Vidare mejlades flödesscheman med tillhörande förklarande text till de respondenter
som svarade på frågor på respektive företag, vilket torde innebära att studien har
uppnått relativt hög reliabilitet.

5.8.2

Validitet

Validitet innebär mätmetodens förmåga att mäta den egenskap som avses att mäta.
Enligt Lekvall & Wahlbin (2001) är det svårt att veta huruvida validiteten i en metod
är hög eller inte, då det är problematiskt att veta om den valda metoden verkligen
mäter det som författarna vill. Istället bör en bedömning på mer eller mindre
subjektiva grunder ske för att undersöka hur väl mätmetoden fungerar för att kunna
svara på studiens syfte. (Lekvall & Wahlbin, 2001)
Det som främst påverkade validiteten i den här studien var valet av datainsamlingsmetod för empirin. För att uppnå hög validitet granskades giltigheten i det insamlade
materialet kontinuerligt av författarna samt opponenter och handledare på företaget
och universitetet. Vidare användes två datainsamlingsmetoder, i form av observationer
och intervjuer, vilket borde ha förbättrat studiens giltighet.
När det gäller analysmetodens förmåga att besvara det som den avser ge svar på,
nämligen hur den logistiska effektiviteten påverkas av ett införande av RFID, bör det
kritiskt granskas. Det faktum att endast företagen i två flöden analyserades skulle
kunna innebära att resultaten inte är representativa för samtliga företag i studien.
Författarna anser dock att det faktum att de företag med mest respektive minst
utvecklad streckkodsanvändning valts ut gör att resultaten för dessa flöden kan ses
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som ytterligheter i effektivitetsförändringar och en analys av ett annat urval av företag
i denna studie skulle ge resultat som kan placeras mellan dessa ytterligheter.

5.8.3

Möjliga felkällor

Utöver att valet av metod kan påverka resultatet av studien med hänseende till
reliabilitet och validiteten kan även andra felkällor påverka riktigheten i resultatet.
En risk för felkällor infinner sig under den fas då information samlas in. Den största
risken är här att felaktig data från litteratur, intervjuer och observationer erhålls. En
felkälla som kan ha uppstått i studien är att respondenterna inte haft tillräcklig med
insikt i de frågor som ställts eller att frågorna har feltolkats av respondenten eller
ansetts vara ledande. Detta problem har författarna varit medvetna om och försökt
avhjälpa genom att utforma tydliga frågor och ge respondenten god till att svara.
Informationen från respondenterna riskerar även att vara påverkad av respondenternas
egna uppfattningar, något som kan påverka studiens resultat. Om exempelvis
respondenten endast har arbetat inom ett företag hela livet kan det vara svårt för
respondenten att se vad som kan förbättras i verksamheten i förhållande till andra
företag. Vidare kan respondenterna välja att framhålla aspekter som är bra istället för
att peka på sämre faktorer för att i studien framhäva det egna företagets positiva sidor.
Bedömningen att detta var fallet är relativt hög. Det påverkar dock inte studien i stor
utsträckning utan innebär snarare att studiens resultat är ännu starkare och att större
förbättringar kan uppnås än vad som har framkommit i analysen.
Ytterligare en möjlig felkälla kan uppkomma i observationsmomentet i datainsamlingen. Då endast ett besök gjordes på respektive företag, kunde endast
förhållandena under denna specifika dag presenteras. Om flödet på något sätt var
speciellt eller annorlunda den aktuella besöksdagen jämfört med andra dagar riskerar
verkligheten att se annorlunda ut än vad kartläggningen visar. Detta undveks i största
möjliga mån, dels genom att parallella intervjuer genomfördes och dels genom att det
färdiga kartläggningsschemat med tillhörande text mejlades till de respondenter på
varje företag som intervjuades. I de fall missuppfattningar upptäcktes åtgärdades de.
Vidare påverkade de antaganden som gjordes i avsnitt 5.7.3 studiens resultat tydligt.
Samtliga antaganden skiljer sig mycket från verkligheten som den ser ut idag. Dessa
kan därför ses som relativt starka antaganden som, även om de är verklighetstrogna,
inte med säkerhet kommer att uppfyllas i framtiden. Författarna såg dock dessa
antaganden som nödvändiga för att en meningsfull analys skulle kunna göras. Om inte
antagandet gjordes att samtliga företag inom dagligvarubranschen använder sig av
taggade kartonger, pallar och rullburar, skulle analysen ha gett ett resultat som endast
var användbart i situationer där ett fåtal företag valt att implementera tekniken och
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resten valt att avvakta. Detta skulle exempelvis vara fallet för de första företagen i
dagligvarubranschen som väljer att implementera RFID/EPC. Studien är dock inte
menad att göra analyser av implementeringsfasen utan snarare av scenarier som
beskriver vad en utvecklad och färdigimplementerade supply chain skulle kunna
uppleva för effektivitetsförändringar. Detsamma gäller för antagandena att taggarna
antas ha närmare 100 % läsbarhet och att företagen i supply chain delar information
mellan sig. Antaganden gjordes således för att kunna presentera en analys som var
verklighetstrogen och som lyfter fram RFID/EPC:s potential och brister för dagligvarubranschens supply chain snarare än att belysa hur implementeringsfasen skulle
kunna tänkas se ut.
Slutligen bör även en diskussion föras hur studiens resultat påverkades av att tidsreducerande variabler användes vid skapandet av scenarierna. Vid en studie av en
process och dess delprocesser, vilket var fallet i den här studien, är tid en central
variabel. Även vid RFID/EPC:s påverkan på en process/delprocesser är tid en viktig
faktor, vilket grundar sig på de skillnader som finns mellan RFID-teknik och streckkoder. Dessa är att RFID-teknik, till skillnad från streckkoder, möjliggör avläsning av
flera taggar samtidigt och att detta kan ske utan att fri sikt krävs. Dessa förbättringar
påverkar främst tiden för datafångst varför tidsreducerande teorier torde vara
ändamålsenliga att använda vid skapandet av scenarier. Vidare återfinns variabeln tid i
de logistiska effektivitetsvariablerna som används i analyskapitlet, vilket talar för att
det bör vara positivt att använda tid som en central variabel i studien.
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6 Presentation av fallstudieföretag
Innan kartläggningen av de studerade företagen beskrivs, presenteras i detta
kapitel en kort bakgrund till respektive studerat företag. Detta för att ge
läsaren en större förståelse och inblick i de studerade företagen.

6.1

Swedish Meats

Scan Foods är ett marknads- och försäljningsbolag som ingår i koncernen Swedish
Meats. Swedish Meats är en av Sveriges och Nordeuropas största livsmedelskoncerner
och ägs av svenska bönder, vilka också står för köttet i Scan Foods produkter.
Varumärket Scan uppkom i Skåne 1938 och företaget har sedan dess haft ett stort
utbud av produkter i sin produktportfölj. Idag säljs främst produkter inom styckat kött,
charkuterivaror och färdigmat (www.scan.se). Huvudsakliga delen av Swedish Meats
operationella logistik utförs idag av tredjepartsleverantören Frigoscandia. Frigoscandia
har ett antal lager och lastbilar i Norden och är specialiserade på att hantera kylda och
frysta matvaror (www.frigoscandia.se).
Den anläggning hos Swedish Meats som har besökts i denna kartläggning är belägen i
Skara och där tillverkas bland annat färdigstekta köttbullar. På anläggningen arbetar
900 personer med allt från styckning till administration och varje dag tillverkas 450
pallar med diverse köttprodukter. En del av dessa produkter (bland annat de kylda
köttbullarna) skickas till Frigoscandia i Jönköping, som är Swedish Meats tredjepartsleverantör. På Frigoscandia arbetar 22 personer och varje dag levereras 30-40 plockade
pallar och 100-250 helpallar till Frigoscandia i Jönköping från Swedish Meats i Skara.
(Intervju, Christer Johansson)

6.2

Arla Foods

Arla Foods är Nordeuropas ledande mejeriföretag och har Sverige, Danmark och
Storbritannien som hemmamarknader. Arla Foods är ett kooperativt företag, ägt av
totalt 11 605 svenska och danska mjölkbönder som tillsammans står för cirka 80 % av
den totala mjölkproduktionen i Sverige och Danmark. Bland de produkter som
tillverkas finns exempelvis mjölk, filmjölk, hårdost, matfett och crème fraiche.
All färsk konsumtionsmjölk och de klassiska svenska ostarna tillverkas enbart på
svensk mjölkråvara i olika produktionsanläggningar runt om i Sverige. Hårdosten, som
är den produkt som följs i denna studie, förädlas och lagerhålls i Götene.
(www.arlafoods.se) I Götene finns ett stort höglager med 25 000 pallplatser till vilket
både ost och smör levereras. Höglagret används både som färdigvarulager och för
lagring av ostar som kräver en viss tid i lagret för att mogna. Även ostar som har
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skurits i bitar och konsumentförpackats står någon dag i höglagret innan de skickas
iväg till kund. (Intervju, Anders Groth)

6.3

Kraft Foods

Kraft startades ursprungligen av J.L. Kraft i Chicago 1903 då han började sälja ost till
grossister från sin hästvagn. I dag finns Kraft Foods i 151 länder och har flertalet
välkända märken i sin portfölj. (www.kraft.com)
I norden är de mest kända produkterna Estrella, Marabou, Freia, Toblerone, Oboy,
Philadelphia och Gevalia. I Sverige är Kraft Foods marknadsledande vad gäller kaffe,
choklad, färskost och chokladdryck samt näst störst på snacks-marknaden. Företaget
har 1 240 anställda i Sverige och huvudkontoret är lokaliserat i Upplands Väsby.
(Magnus Forsling, PPT-presentation 2005) I Upplands Väsby tillverkas flera olika
chokladprodukter, exempelvis Marabou chokladkakor och Daim. Här arbetar totalt
cirka 700 personer i produktionen, 25 personer i paketeringen och 30 personer i lagret.
(Intervju, Magnus Forsling) I höglagret, där all producerad choklad lagras innan den
lämnar Kraft, finns cirka 22 000 pallplatser och varje dag levereras 600-1200 pallar ut
från lagret (Intervju, Raymond Wingård).

6.4

Cerealia

Kungsörnen är ett varumärke i Cerealia-bolaget Cerealia Mills som utvecklar och
producerar mjöl, frukostprodukter och pasta (www.lantmannen.se). Cerealia-bolagen
ingår i lantmännens koncern som är Sveriges största koncern inom livsmedel och
lantbruk (www.cerealia.se).
Varumärket Kungsörnen har funnits sedan 1929 då några kvarnägare i Skåne började
sälja sitt mjöl under gemensamt namn och 24 år senare startades den första
tillverkningen av pasta (www.kungsornen.se). Idag tillverkas kungsörnens pasta i en
produktionsanläggning i Järna utanför Södertälje och pastan säljs till Sverige, Norge
och Danmark (www.cerealia.se).
På produktionsanläggningen i Järna arbetar totalt 300 personer, varav 120 i
produktionen och 21 i lagret. Varje år levereras cirka 260 000 pallar, vilket innebär i
snitt 850 pallar per dag. Den största andelen av de levererade pallarna är helpallar,
plockpallar utgör endast cirka 5 % av den totala volymen. (Intervju, Thomas Frögren)
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6.5

Cederroth

Cederroth startades 1895 i Sverige av Christian Cederroth och har under sin 100-åriga
historia präglats av flera uppköp som steg för steg inneburit en utökning av produktportfolion. Idag säljer Cederroth produkter inom hudvård, sårvård, hälsovård,
rengöring och första hjälpen.
Samarin, som ingår i Cederroths hälsovårdssortiment, lanserades på den svenska
marknaden redan 1923 och är idag den största receptfria produkten mot magproblem
orsakade av stress, mat eller kaffe i Norden. (www.cederroth.se)
På Cederroths produktionsanläggning i Upplands Väsby tillverkas Samarin och Seltin
och i produktionen och lagret arbetar 17 personer. Av Samarin tillverkas cirka 450 ton
per år och detta levereras till alla länder i Norden, förutom Island, samt till Österrike,
Ungern och Estland. (Intervju, Lena Wedin Norrman)
Cederroths centrallager är beläget i Falun, där även produktion av schampo, flytande
tvål, parfymer och plåster sker. Totalt arbetar 250 personer på anläggningen i Falun,
varav 22 personer arbetar i färdigvarulagret. I färdigvarulagret finns kapacitet att lagra
10 000 pallar och den genomsnittliga fyllnadsgraden är cirka 80 %. (Intervju, Conny
Åslund)

6.6

Ica

Ica startades i Västerås 1917 av Hakon Swenson med affärsidén att enskilda handlare
skulle gå ihop för gemensamma inköp, butiksuppköp och marknadsföring. Idag har Ica
drygt 2 600 butiker anslutna till koncernen, vilket gör företaget till ett av Nordens
ledande detaljhandelsföretag. (www.ica.se) Affärsidén lever kvar än idag och inköp av
varor sker centralt och distribueras ut till butikerna via företagets egna terminaler
(Intervju, Mikael Rickardsson). Ica kan därmed ses som både grossist och detaljist.
Den funktion som Icas terminaler fyller är rollen som grossist då de köper in varor från
ett stort antal leverantörer för att kunna erbjuda ett brett sortiment till sina butiker. Icas
butiker fungerar mer som detaljister då de erbjuder ett brett sortiment i närhet till sina
kunder.
Svenska Ica-butiker, som ägs av självständiga företagare, är uppdelade i fyra olika
butikskoncept beroende på storlek, omsättning, sortiment och geografiskt läge. De
olika butikskoncepten består av Ica Nära, Ica Supermarket, Ica Kvantum och Maxi Ica
Stormarknad. Den butik som har kartlagts i denna studie är Maxi Ica Stormarknad i
Nacka. Ica AB är idag ett joint venture som ägs till 40 % av Hakon Invest AB och till
60 % av holländska Royal Ahold (www.ica.se).
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Gemensamt för samtliga Ica-butiker i Sverige är att de använder sig av ett automatiskt
ordersystem, AOB (Automatisk Order Butik). Detta system är som namnet antyder ett
automatiskt system för att lägga order till Icas egna terminaler. Systemet innebär att
när saldot på en artikel går under en viss gräns, som bestämts utifrån ett antal kriterier,
så skapas en beställning för den specifika artikeln. Varje butik har ett antal bestämda
stopp-tider per vecka som är de tidpunkter då en order, innehållande beställningar av
samtliga artiklar som behöver fyllas på, skickas iväg. Innan den automatgenererade
ordern skickas iväg kontrolleras den av ansvarig personal i respektive butik och
eventuella justeringar görs. När ordern har skickats får butiken omedelbart veta om det
är brist på någon beställd produkt och har då möjlighet att göra en tilläggsorder.
(Intervju, Thomas Jansson)

6.7

Coop

Coop Norden är en av Nordens ledande dagligvaruaktörer och ägs av konsumentkooperationerna i Sverige, Danmark och Norge. Koncernen har totalt 1 080 butiker i
Norden, varav 377 stycken i Sverige. (www.coopnorden.com) Även Coop arbetar för
att ge sina butiker stordriftsfördelar och sköter inköp och distribution centralt, vilket
innebär att även Coop tillhandahåller tjänster både som grossist och detaljist enligt
samma resonemang som för Ica.
I Sverige finns fyra olika kedjor inom Coop; Coop Extra, Coop Forum, Coop Konsum
och Coop Nära. De olika butikerna står för olika koncept såsom storbutiker, stormarknader, supermarknader och närbutik. (www.coopnorden.com) Den butik som har
kartlagts i denna studie är en Coop Forum butik som ligger utanför Södertälje.
Idag sker orderläggning till leverantörer centralt på Coops terminaler och grundas på
efterfrågehistorik från Coops butiker. Beställningssystemet för Coops samtliga butiker
är något annorlunda jämfört med systemet hos Ica. I varje Coop-butik går personal, på
fasta tider, runt på respektive avdelning i butiken och kontrollerar om några varor
behöver beställas. Om en artikel ska beställas skannas beställningsnumret på
hyllkanten in i en beställningsdosa och antal kartonger anges. När en avdelning har
kontrollerats skickas ordern via modem till terminalerna. Om det skulle vara brist på
någon vara meddelas detta inte när ordern skickas utan upptäcks först när leveransen
kommer och den aktuella varan saknas. (Intervju, Hans Lindholm)
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7 Kartläggning
I detta kapitel presenteras resultatet av de karläggningar som har genomförts
på respektive studerat företag. För varje företag beskrivs processflödet med
fokus på de aktiviteter och handlingar där streckkoder satts på respektive lästs
av. Inledningsvis presenteras även en kort beskrivning av centrala begrepp i
kartläggningen.
Under besöken framgick att olika företag använder olika terminologi i sina processer. I
detta kapitel används dock en gemensam terminologi för att underlätta för läsaren. Den
terminologi som använts har valts utifrån de termer som författarna uppfattar är de
mest använda i branschen.
Truckförare – arbetar med att förflytta helpallar med höglyftande truck.
Expeditör – arbetar med att plocka plockorder.
Utlastare – ansvarar för att rätt lastbärare hamnar på rätt lastbil.
Transportör – kör och lastar lastbilar. Tillhör oftast en extern speditör.
SKU – står för stock keeping unit och motsvarar en kartong eller en ytterförpackning
som innehåller ett antal konsumentförpackningar.
Transportband – kan även kallas för rullband. Förflyttar produkter automatiskt
mellan olika stationer.
Truckdator – dator som finns på truckar där lagersystemet finns åtkomligt. Förmedlar
oftast uppdrag i form av inlagring, omlagring, eller plockuppdrag till truckförare och
expeditörer.
Lastbärare – i branschen används olika sorters lastbärare. Hos leverantör är träpallar
eller SRS plastpallar vanligast. Hos grossist/detaljist används oftast rullburar, men
ibland även träpallar och SRS platspallar. Exempel på leverantörer av lastbärare är
pallpoolen, CHEP och Svenska Retursystem (SRS).
Under besöken upptäcktes även att ett stort antal etiketter som appliceras hos
leverantörer inte är läsbara när de kommer till grossist/detaljist. Oläsliga streckkoder
kan enligt Mia Lenman, som arbetar med streckkoder på GS1 Sweden, bero på ett
antal faktorer:
 Krympfilm som används vid emballering tenderar att krympa något efter
inplastning. Detta medför att streckkoden, som sätts på strax efter
emballeringen, kan dra ihop sig och bli oläslig.
 Streckkodsskrivaren är dåligt rengjord, vilket skapar oönskade streck i streckkoden som gör den oläslig.
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 Informationen som är kopplad till streckkoden är på något sätt felaktig. Kan
exempelvis vara så att leverantör och grossist registrerat olika artikelnummer
för samma produkt, vilket medför fel vid avläsning hos grossist.
 För lite eller för mycket bläck i streckkodsskrivaren. (Intervju, Mia Lenman)

7.1

Swedish Meats

Delprocessflödet hos Swedish Meats och dess kylda köttbullar kan delas upp i fyra
olika aktiviteter; produktion, paketering, palletering och utlastning, se Figur 25.
Aktiviteten produktion faller dock utanför studiens avgränsning och behandlas därför
inte närmare. Den illustreras dock i den schematiska bilden nedan, för att tydliggöra
gränssnittet för studien. Aktiviteten lagring, som normalt ingår som en aktivitet hos en
leverantör, ingår inte i flödet hos Swedish Meats då företaget inte lagrar sina pallar
själva utan istället använder sig av tredjepartsleverantören Frigoscandia.
De studerade aktiviteterna paketering, palletering och utlastning kan delas upp i en
serie handlingar som skildrar flödet av en kyld förpackning 350g köttbullar genom
Swedish Meats. I Figur 25 sammanställs det exakta flödet hos Swedish Meats
schematiskt.

Figur 25. Delprocessflödet hos Swedish Meats produktionsanläggning i Skara.

När köttbullarna producerats och paketerats i konsumentförpackningar förs de till en
automatisk robot som placerar konsumentförpackningarna i SRS-lådor, vilket innebär
starten på aktiviteten paketering. När lådan blivit färdigpackad förs den via ett
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transportband till en maskin som fäller upp SRS-lådans byglar så att lådorna i ett
senare skede ska kunna staplas på varandra. SRS-lådan förs sedan vidare på transportbandet där den etiketteras med en EAN 128-etikett. Informationen som ingår i streckkoden är artikelnumret, bäst-före-datumet samt batchnumret.
Strax efter att SKU-etiketten fästs på SRS-lådan läses streckkoden av automatiskt för
att kontrollera att den fungerar tillfredsställande. Vid fel förs lådan över på en
rejectbana för ometikettering. Om etiketten fungerar förs lådan med en hiss upp till
ovanvåningen där den åker vidare på ett långt transportband till nästa automatiska
avläsningsstation. Denna avläsning utgör den inledande handlingen i aktiviteten
palletering. Avläsningen görs i syfte att sortera lådorna på banor i väntan på
palletering.
Palleteringsstationen består av två automatiska robotar som vardera kan stapla lådor på
en pall åt gången. När ett antal SRS-lådor med 350g köttbullar står redo på en bana
förs de vidare till ytterligare en automatisk avläsningsstation där antalet SRS-lådor per
pall noteras i affärssystemet Movex. I samband med denna avläsning tilldelas pallen
även ett SSCC-nummer. Roboten staplar sedan maximalt 48 SRS-lådor på en pall
innan pallen åker till en emballeringsstation. När pallen har emballerats etiketteras
pallen automatiskt på en långsida och en kortsida med en palletikett innehållandes en
EAN 128-kod. Information som ingår i streckkoden är artikelnummer, bäst-föredatum, vikt, antal, batchnummer samt SSCC-numret. När pallen är emballerad och
märkt med palletikett slutar aktiviteten palletering och aktiviteten utlastning börjar.
Aktiviteten utlastning inleds då personal i utlastningen hämtar pallen med truck från
transportbandets slut. Då Swedish Meats inte själva lagrar pallar som går till Ica och
Coop, ställs pallen av direkt vid den utlastningsport där Frigoscandias lastbilar står.
Dessa lastbilar avgår tre gånger per dag, där det idag inte görs någon kontroll över hur
många pallar som går med varje lastbil. Kontroll görs endast över hur många pallar
som skickas totalt sett per dag. I februari 2006 ska dock Swedish Meats installera en
utrustning för automatisk skanning av samtliga pallar som lastas från Swedish Meats
produktionsanläggning i Skara. Utrustningen, som kommer att placeras precis vid
utlastningsporten, möjliggör att lastningslistor kan skapas och skickas med respektive
lastbil.
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7.1.1

Frigoscandia

När godset från Swedish Meats anländer till Frigoscandia flödar det igenom fem
aktiviteter i form av mottagning, inlagring, omlagring, plockning samt utlastning, se
Figur 26.

Figur 26. Delprocessflödet hos Frigoscandia i deras terminal i Jönköping.

Lastbilen från Swedish Meats ankommer till Frigoscandia via en av tre inportar, vilket
påbörjar aktiviteten mottagning. Transportör och lagerpersonal hjälps då åt att lasta av
lastbilen och ställer godset på en yta precis innanför porten. Som nämnts tidigare kan
ingen närmare kontroll göras av det ankommande godset från de två första lastbilarna
då ingen fraktsedel eller följesedel medföljer. Istället skannar personalen i varumottagningen manuellt av Swedish Meats palletiketter och får på så sätt in pallens
information i affärssystemet. På detta sätt har de kontroll på vad de har tagit emot från
Swedish Meats och kan jämföra detta mot den inköpsorder som automatiskt genererats
mot Swedish Meats kundorder. De allra flesta etiketterna går att skanna, men vid
problem skapar Frigoscandia en egen etikett med nytt SSCC (identifieringsnummer för
kollin), och information om produkterna hämtas istället från SRS-lådans etikett.
När godset är mottaget och registrerat inlagras godset på buffertplats antingen i det
aktiva lagret, det passiva lagret eller på golvet. De varor som ska plockas ihop till
blandpallar ställs i det aktiva lagret, där varje artikel har en fast plockplats och buffertplatserna är flytande. De varor som är vanligast och skickas iväg i helpallar ställs i det
passiva lagret, där inga emballerade pallar bryts. De pallar som snabbt ska skickas iväg
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igen ställs på golvet i väntan på transport. Dessa pallar får då ingen pallplats i affärssystemet, utan personalen håller reda på var pallarna står.
Aktiviteten omlagring påbörjas då en truckförare får i uppdrag att hämta en pall från
en buffertplats. Truckföraren läser av pallens streckkod manuellt och får då upp
information på truckdatorn vilken plockplats pallen ska flyttas till. När buffertpallen är
flyttad till plockplatsen är aktiviteten omlagring slutförd.
För att kunna skapa plocklistor på Frigoscandia överförs information manuellt mellan
Swedish Meats affärssystem Movex och Frigoscandias affärssystem FAS. När
aktiviteten plockning påbörjas tar expeditören en plocklista där information finns om
artikelnummer, lagerplats, batchnummer, produkttyp samt antal SRS-lådor och kör till
det aktiva lagret. Under själva plockningen görs ingen kontroll att rätt artiklar och rätt
antal plockas, utan Frigoscandia litar på att personalen är noggrann. Enligt Swedish
Meats skickas cirka fem felplockade kollin i månaden från Frigoscandia, vilket inte ses
som något problem då det totala antalet skickade kollin är 190 000.
I princip finns det två olika typer av plockpallar som kan plockas i det aktiva lagret;
lavpallar och blandpallar. Lavpallar är plockpallar där ett artikelnummer fyller ett eller
flera hela skikt. Dessa pallar innehåller produkter med samma artikelnummer och kan
bestå av minst ett lager artiklar och som mest ett lager mindre än vad som utgör en
helpall. En blandpall består av flera artikelnummer som inte beställs i hela lav. När
plockordern är färdig emballeras lav- och blandpallarna och expeditören skriver in
plocklistans nummer i datasystemet. Expeditören måste i de fall som han/hon har
plockat viktvaror (varor där vikten mellan olika konsumentförpackningar varierar)
notera den totala vikten för varje orderrad i affärssystemet, vilket görs genom att
skanna alla SKU-etiketter manuellt. Avrapportering för plockordern görs alltid två
gånger; en gång i Movex och en gång i FAS.
Vid plockning av helpallar genereras ett uppdrag och en truckförare hämtar godset på
en specifik plats i lagret. Då dessa pallar redan är emballerade och klara kan truckföraren direkt avrapportera dem i båda affärssystemen. Aktiviteten plockning avslutas
med att transportetiketter skrivs ut och fästes på pallarna, vilket sker med pallar från
både det aktiva och det passiva lagret. Etiketten består av en streckkod med SSCCnummer samt skriftlig information om adress, vikt, avsändningsdag, leverantör,
beställningsnummer, sändningstid och artikelnummer. I de fall en pall endast
innehåller ett artikelnummer från en batch står även batchnummer på etiketten.
När en order är färdigplockad ställer lagerpersonalen ut de pallar som tillhör ordern på
en fast plats i utlastningen. Vid utlastning tar transportören emot en fraktsedel och blir
79

- KARTLÄGGNING -

visad de pallar som han ska lasta på sin lastbil. När lastningen är klar får transportören
en följesedel och signerar fraktsedeln innan han åker, som bevis på att han har
kontrollerat att han har rätt antal pallar samt rätt produkter i lastbilen. Lagerpersonalen
kontrollerar samtidigt att rätt saker är på lastbilen och noterar antalet trä- och plastpallar som lämnar utlastningsplatsen.

7.2

Arla Foods

Delprocessflödet hos Arla kan delas in i fyra olika aktiviteter, varav tre beskrivs mer
utförligt då de är inom studiens avgränsningar. Som nämnts tidigare finns den första
aktiviteten produktion med i Figur 27 för att tydliggöra studiens gränssnitt. De
aktiviteter som är aktuella hos Arla är paketering, lagring samt utlastning, vars
ingående handlingar visas i Figur 27. Osten som kartläggs hos Arla är en ost med
enhetsvikt, vilket innebär att vikten ska ligga runt 667g.

Figur 27. Delprocessflödet i Arla Foods anläggning i Götene.

Färdigförpackade ostar paketeras hos Arla på fem olika förpackningsstationer där två
anställda per station manuellt placerar ostarna i SRS-lådor om tio stycken i varje.
Lådorna förs sedan via transportband till en maskin som fäller upp SRS-lådans byglar
för att möjliggöra stapling i ett senare skede i flödet. Den färdigpaketerande SRS-lådan
märks med en streckkodsetikett i form av EAN 128 som innehåller information såsom
artikelnummer, vikt och bäst-före-datum.
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SRS-lådorna förs sedan via transportband till två automatrobotar som vardera har
kapacitet att palletera åtta pallar åt gången. Varje lådas etikett skannas automatiskt av
en streckkodsläsare strax före lådan kommer fram till automatrobotarna för att sorteras
till rätt palleteringsstation. Lådans streckkod läses strax därefter av igen för att sortera
lådan till den bana där övriga lådor med samma artikelnummer står. Automatroboten
vet på vilken bana varje produkt och låda står och plockar varierat från banorna för att
kunna fylla på flera pallar samtidigt. När en pall är full, vilket den är när 48 backar
staplats på pallen, förs den via transportband till en emballeringsstation där en palletikett (EAN 128) fästs på en kort- och en långsida. Informationen som återfinns i
streckkoden är artikelnummer, antal, bäst-före-datum, batchnummer, vikt samt SSCC.
Efter märkning av pallen med palletikett avslutas aktiviteten paketering och aktiviteten
lagring tar vid.
Aktiviteten lagring påbörjas då den inplastade och märkta pallen transporteras med
truck till en transportbana som går in i höglagret. Höglagret består av nio
automatkranar som gemensamt hanterar 25 000 pallplatser uppdelade i tre olika
temperaturzoner. Innan pallen förs in i höglagret läses palletiketten automatiskt av för
att avgöra till vilken automatkran som pallen ska. Vidare kontrolleras även pallens vikt
och mått innan pallen får åka till den fastställda krangången. I höglagret hämtas pallen
av en automatkran som läser av palletiketten och knyter informationen till den lediga
pallplats som automatkranen väljer att ställa pallen på.
När en order kommer in allokeras en pall i lagret enligt FIFO-principen och automatkranen får i uppdrag att hämta pallen. Pallen förs på transportband till utlastningsområdet där den märks med en adresslapp. I och med detta avslutas aktiviteten lagring
och aktiviteten utlastning påbörjas.
Aktiviteten utlastning inleds med att en truck får i uppdrag att hämta pallen från
transportbandets slut och köra den till en av sju utlastningsportar. När en fullständig
order är utställd på utlastningsplats skrivs fraktsedeln ut. Denna hämtas av
transportören som kontrollerar att ordern är fullständig och skriver under fraktsedeln.
Underskriven fraktsedel lämnas in på expeditionen och följesedel överlämnas till
transportör. Fakturor skrivs ut och skickas med post.
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7.3

Kraft Foods

Det delprocessflöde hos Kraft Foods som är aktuellt för denna studie är indelat i fyra
aktiviteter; produktion, paketering, lagring och utlastning. I Figur 28 skildras de
aktiviteter och handlingar som utgör flödet av en 200g chokladkaka på Kraft Foods.

Figur 28. Delprocessflödet hos Kraft Foods i deras anläggning i Upplands Väsby.

På Kraft sker det mesta av den studerade delprocessen automatiskt, vilket symboliseras
av de rektangulära symbolerna i Figur 28. När produktionen av chokladkakan är klar
och denna har paketerats i konsumentförpackningen, paketerats chokladkakorna
automatiskt ner i en SKU som rymmer 18 st. Detta kan ses som den första handlingen i
aktiviteten paketering. Därefter sätts en etikett automatiskt på varje SKU innehållande
två streckkoder; en EAN 13 och en EAN 128. EAN 128 består av information gällande
artikelnummer, tillverkningsdatum, batchnummer och bäst-före-datum. Streckkodsetiketten på SKU:n används sällan av Kraft själva, utan dessa appliceras främst på
grund av kunders önskemål. Den färdigetiketterade SKU:n förs sedan automatiskt
vidare via transportband till en palleteringsstation där en robot staplar ett antal SKU på
en pall. För chokladkakan på 200g ryms 200 SKU per pall och dessa staplas på ett sätt
så att hela pallens mått utnyttjas optimalt. Efter stapling sker inplastning av pallen
samt automatisk applicering av ytterligare en streckkodsetikett, en på långsidan och en
på kortsidan, enligt GS1:s rekommendationer. Även denna etikett består av en EAN 13
och en EAN 128. Samma information återfinns på EAN 128 på palletiketten som på
SKU-etiketten med den skillnaden att även en SSCC finns med på palletiketten.
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När palleteringen är klar avläses palletiketten automatiskt, vilket är den första
avläsningen i flödet. Pallen registreras då i Krafts affärssystem SAP som ”in transit”,
vilket betyder att pallen är färdigpalleterad och på väg till höglagret. Via automatiska
transportband förs pallen från paketering till lagring och höglagret där ytterligare en
automatisk avläsning sker parallellt med automatisk vägning och mätning av pallen.
Genom streckkodsavläsningen får affärssystemet veta vilken produkt det rör sig om
och kan då ur systemet veta vilken vikt pallen borde ha, vilket jämförs med den
automatiska vägningen. Om pallen godkänns förs den vidare till höglagret där den
inväntar placering i lagret. Om pallen inte godkänns förs pallen automatiskt på ett
transportband till en kontrollstation där personalen manuellt undersöker felet.
När pallen ankommit till höglagret placeras den på en pallplats med hjälp av en
automatkran som finns i respektive krangång. Automatkranen läser av palletiketten
och ser då vilken typ av produkt som står på pallen. Kranen placerar pallen på en tom
plats i lagret och registrerar i lagersystemet på vilken plats pallen står.
Vid en kundorder hämtas de aktuella pallarna till ordern av automatkranarna och förs
ut till utlastning via automatiska transportband. Fram till och med denna aktivitet har
således alla helpallar hanterats automatiskt, med undantag för pallar som noterats som
felaktiga någonstans i flödet. När en pall ankommer till utlastningsterminalen hämtas
den manuellt av en truck, från vilken streckkoden på pallen automatiskt läses av och
ger information till föraren gällande vilken av de 10 utlastningsportarna pallen ska till.
Affärssystemet håller således koll på hur många pallar till en order som står klara vid
porten för hämtning. När den externa transportören kommer för att hämta pallarna är
en av lagerpersonalen ansvarig för pålastning och kontroll att hela ordern är pålastad.
När ordern är lastad och klar noterar den ansvarige ur lagerpersonalen i affärssystemet
att ordern är skeppad.
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7.4

Cerealia

Delflödet som har studerats hos Cerealia kan delas in i fyra aktiviteter, se Figur 29. De
olika aktiviteterna är produktion, paketering, lagring och utlastning. Aktiviteterna kan,
som beskrivits tidigare, delas in i en serie handlingar som leder till att en aktivitet
slutförs och en annan påbörjas.

Figur 29. Delprocessflödet hos Cerealia i deras anläggning i Järna.

Den första aktiviteten efter det att makaronerna är producerade och paketerade i en
konsumentförpackning är paketering. Konsumentförpackningarna kommer till
paketeringen med hjälp av ett transportband och packas automatiskt ner i en SKU om
tolv stycken i varje. SKU:n märks sedan automatiskt med en EAN 128 som innehåller
information om batchnummer och bäst-före-datum. När detta är gjort transporteras
SKU:na med automatiska transportband till en pallastare. I pallastaren ställs 27 SKU
på en pall. När en pall har lastats klart transporteras denna via transportband in till
lagret och därmed är aktiviteten paketering avslutad och lagringen tar vid.
Lagringen inleds med att en truckförare får i uppdrag att hämta en pall och placera den
på anvisad plats i lagret. Kontroll av att pallen hamnar på den anvisade platsen sker
genom att truckföraren skriver in en kontrollsiffra som finns vid varje pallplats i truckdatorn. Den riktiga kontrollsiffran måste skrivas in innan truckföraren kan få ett nytt
uppdrag.
När en order som innehåller en eller flera pallar av snabbmakaroner kommer in, får en
av truckförarna ett uppdrag och denna flyttar pallen från lagerplatsen till en hämtplats.
Från hämtplatsen hämtar en ny truckförare pallen och kör ut den till anvisad plats på
84

- KARTLÄGGNING -

utlasningsområdet. I och med detta startar aktiviteten utlastning. När en order är
utplockad från lagret och står på utlastningsplatsen skrivs en följesedel och en packsedel ut och någon ur personalen kontrollerar manuellt att samtliga pallar till en order
står på rätt plats och att ordern är fullständig. När transportören hämtar godset får
han/hon packsedeln samt en fraktsedel och kontrollerar att dessa stämmer mot det som
lastas på lastbilen.

7.5

Cederroth

Delflödet som har studerats hos Cederroth innefattar dels produktionsanläggningen i
Upplands Väsby och dels centrallagret i Falun. Produkten Samarin produceras i
Upplands Väsby men går alltid via Cederroths centrallager i Falun, varför båda dessa
delprocesser har kartlagts.

7.5.1

Upplands Väsby

Delprocessen i Upplands Väsby kan delas in i fyra aktiviteter; produktion, paketering,
lagring och utlastning, se Figur 30.

Figur 30. Delprocessflödet i Cederroths produktionsanläggning i Upplands Väsby.

Paketeringen inleds med att 20 konsumentförpackningar automatiskt packas i en SKU.
När SKU:n är full sluts förpackningen automatiskt och förs via ett transportband till en
automatisk palleteringsstation. På transportbandet förses varje SKU med en EAN 128
där information om artikelnummer, bäst-före-datum samt batchnummer återfinns. Då
Samarin är ett naturläkemedel finns det lagar om att produkter från varje batch ska
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kunna identifieras, varför information om batchnummer är väldigt viktig. Streckkoden
som fästes på SKU:na läses aldrig av i Upplands Väsby.
Samtliga SKU staplas sedan av en automatrobot på en pall som rymmer 68 SKU. När
pallen är färdigpaketerad kör en person ur produktionspersonalen ut pallen till en
avregistreringsstation där en annan ur personalen registrerar pallen i affärssystemet
som färdigproducerad. Vidare ges pallen en lagerplats som väljs ut manuellt ur lagersystemet. Lagerplatsen skrivs ner på en gul post-it lapp som fästs på pallen. Slutligen
förses även pallen med en intern palletikett som innehåller information om typ av
produkt, land, batch, pallnummer samt linje. Den interna etiketten, som helt saknar
streckkoder, fästs på pallen innan den körs in i lagret.
När avregistreringen är klar påbörjas aktiviteten lagring. Då hämtar lagerpersonal
pallen och kör den till lagret där den emballeras. Aktiviteten avslutas genom att truckföraren placerar pallen på rätt lagerplats.
Aktiviteten utlastning sker efter det att en distributionsorder från Falun har lagts till
lagret. Innan lastbilen anländer plockas aktuella pallar ner från sina lagerplatser och
placeras vid utlastningskajen som har en utlastningsport. När lastbilen anlänt hjälps
transportör och lagerpersonal åt att lasta lastbilen. När lastbilen är fullastad registreras
detta i affärssystemet och statusen för ordern uppdateras. Transportör skriver under
och tar med fraktsedel samt följesedel innan han kör till Cederroths centrallager i
Falun. Först när godset är framme i Falun uppdateras statusen igen och ordern
försvinner från Upplands Väsbys affärssystem.
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7.5.2

Falun

På Cederroth i Falun finns fem olika aktiviteter som en pall Samarin går igenom. Delprocessflödet inleds med aktiviteten mottagning, följt av inlagring, omlagring,
plockning och utlastning, se Figur 31.

Figur 31. Delprocessflödet hos Cederroths centrallager i Falun.

Gods från Cederroth i Upplands Väsby ankommer oftast till Falun på förmiddagen,
vilket påbörjar aktiviteten mottagning. Godset avlastas från någon av lagrets tre portar,
som på förmiddagen fungerar som inlastningsportar och på eftermiddagen som
utlastningsportar. Transportören ställer av godset på en av lagerpersonalen angiven
plats och lämnar fraktsedel och följesedel till lagerpersonalen. Eftersom kajen används
till både inlastning och utlastning finns det i detta steg en stor risk att in- och utgodset
blandas ihop och medför felaktiga leveranser.
Aktiviteten inlagring påbörjas genom att lagerpersonalen skriver ut en kopia på
distributionsordern som därefter fungerar som det dokument personalen arbetar med
vid inlagring. Expeditören hämtar Samarin-pallen och åker till det lager där naturläkemedel lagras. Detta lager är avskilt från övrigt lager med hjälp av ett järnstaket, på
grund av lagar som förekommer vid behandling av naturläkemedel. Expeditören
placerar pallen på första lediga buffertplats och noterar pallplatsen manuellt på den
utskrivna distributionsordern. När alla pallar på distributionsordern är inlagrade anges
lagerplatsen i affärssystemet Movex.
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Expeditörer och övrig lagerpersonal inventerar löpande lagrets plockplatser genom att
notera på en lista varje gång ett behov av påfyllning och omlagring upptäcks. Listan
används sedan som underlag för att skapa påfyllningsuppdrag i Movex. Listan skrivs
ut ur Movex och ger uppdrag till truckförare att omlagra buffertpallen, som väljs enligt
FIFO, till dess plockplats. När den fysiska flytten är gjord, och eventuella kvarvarande
SKU flyttats från den gamla plockpallen till den nya, registreras aktiviteten i affärssystemet.
Vid plockning av en order hämtar expeditören en plocklista och kör runt och plockar
samtliga orderrader på listan. Ingen kontroll eller avläsning görs att rätt produkter samt
rätt antal plockas. När expeditören har plockat klart ordern lämnar han plocklistan till
lageradministratörerna som registrerar alla plock i Movex så att lagersaldona blir
korrekta. Avslutningsvis emballerar expeditören plockpallen manuellt och ställer den
på en tom yta nära utlastningsområdet med övriga pallar på ordern. Vid en order på
över 1000 kg markeras pallen som står längst ut med en tuschpenna med information
till vilken mottagare samt till vilken ort pallen ska. Dessa order skickas på enskilda
lastbilar och godset markeras inte med någon palletikett. Om ordern totalt sett väger
mindre än 1000 kg skrivs en palletikett ut i form av en EAN 128 som manuellt klistras
på pallarna. Etiketten innehåller en streckkod med SSCC och postnummer samt
information om vikt, antal kollin och volym. Anledningen till att endast dessa pallar
har en palletikett beror på krav från Cederroths transportör DHL, som kör Cederroths
order som väger mindre än 1000 kg.
I den sista aktiviteten, utlastning, hämtar truckförare färdiga order och ställer de på
utlastningskajen. När transportören har anlänt lastar han på en eller flera order
beroende på vad som är beställt samt kontrollerar antalet pallar som lastas på. Påpekas
bör att inga streckkoder läses av vare sig på SKU eller på pallar genom flödet i
Upplands Väsbys anläggningar och centrallagret i Falun.

7.6

Ica

Flödet av de fem utvalda produkterna går genom två terminaler hos Ica, centrallagret i
Västerås och färskvaruterminalen i Kallhäll, varför båda dessa terminaler har kartlagts.
Vidare har även en Ica Maxi butik besökts i syfte att kartlägga den sista delen av
flödet.

7.6.1

Ica centrallager i Västerås

Den delprocess hos Ica som går igenom deras centrallager i Västerås kan delas upp i
de fem aktiviteterna mottagning, inlagring, omlagring, plockning och utlastning, se
Figur 32. Varje aktivitet utgörs av ett antal handlingar där den sista handlingen i varje
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aktivitet avslutar densamma och nästa aktivitet tar vid. De produkter som ingår i denna
studie och som förekommer i detta flöde är Samarin, mjölkchoklad och makaroner.

Figur 32. Delprocessflöde på Icas centrallager i Västerås

Den första aktiviteten är mottagning där gods från olika leverantörer ankommer. Det
första som sker i mottagningen sedan transportören lämnat av gods är att antalet pall
och deras kvalitet kontrolleras. Därefter jämförs följesedeln mot en kopia av inköpsordern. Eventuella avvikelser rapporteras till inköpsavdelningen eller direkt till
leverantör. Om palletiketterna på inkommande gods är läsbara frisläpps dessa pallar
och truckförare får i uppdrag att hämta pallen. Om palletiketten av någon anledning
inte går att läsa skapas ett nytt pall-id (ny SSCC) och en intern etikett fästes på pallen
innan den frisläpps. I godsmottagningen vet personalen ungefär vilka leverantörer som
brukar leverera pallar med läsbara palletiketter, vilket uppskattningsvis är 5 % av det
totala antalet inkommande pallar.
Aktiviteten inlagring inleds då en truckförare manuellt läser av palletikett eller intern
etikett med skapat pall-id. Vid avläsning av palletikett läses samtlig information om
pallen in i affärssystemet och truckföraren fungerar därmed som varumottagare. När
en etikett på en pall lästs av får truckföraren veta på vilken plats i lagret som pallen
skall ställas. Pallplatsen tilldelas enligt en allokeringstabell som tar hänsyn till avståndet till artikelns plockplats. När pallen har ställts på angiven plats anger truckföraren
pallplatsens kontrollsiffra och därmed avslutas aktiviteten inlagring.
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När omlagring av en pall skall ske får en truckförare ett uppdrag på truckdatorn att
flytta en specifik buffertpall och åker då till den angivna platsen. Pallens palletikett
eller pall-id avläses manuellt och truckföraren får veta till vilken plockplats den skall
förflyttas. Eventuella SKU som finns på plockplatsen räknas för att kontrollera saldot
och läggs sedan ovanpå den nya pallen. Plockplatsens kontrollsiffra anges och
omlagringsuppdraget är därmed avslutat.
Vid plockning har varje truck fyra rullburar som expeditören kan plocka i. Varje truck
har sin truckdator där en plocklista visas och som innehåller plockinformation såsom
artikelnummer som skall plockas, antal och från vilken plats plocket skall ske. För
varje SKU som plockas skannas SKU-etiketten och rullburens streckkod manuellt. På
så sätt noteras i systemet vilken artikel och dess antal som ligger i varje rullbur. Tack
vare dessa rutiner är antalet korrekt plockade orderrader högt och uppskattas till
99,7 %. Dock kan fel uppstå och de beror i så fall på att expeditörer har plockat från
fel plats, trots att rätt streckkod lästs av, att fel antal SKU plockas trots att rätt antal
lästs av eller att rätt artiklar plockas men läggs i fel lastbärare. Om en plockrunda
innehåller plock till olika kunder är det nämligen specificerat i plocklistan vilka
artiklar som skall läggas i vilken bur. Rutinen att en plockrunda innehåller plock till
flera kunder kallas för ”group-picking” och infördes för att optimera sträckan som
varje expeditör åker. När alla artiklar på en plockrunda har plockats skickar
expeditören ett meddelande till en vald skrivare som skriver ut etiketter till rullburarna.
Denna skriver då ut två etiketter till varje rullbur med information bland annat om
SSCC, utleveransdatum, utlastningsplats, plockordernummer och leveransadress.
Etikettens streckkod (med SSCC) skannas manuellt liksom rullburens streckkod. I och
med detta kopplas artiklarna som lagts i den aktuella rullburen till dess SSCCnummer. När detta har genomförts avslutas aktiviteten plockning.
Aktiviteten utlastning startar i och med att expeditören lämnar av rullburarna med
plockat gods på den utlastningsplats som finns angiven på rullburens etikett. När
samtliga burar till ett lass (en leverans till en butik) avlämnats på utlastningsplatsen
kontrolleras burarna av en utlastare som samtidigt komprimerar lasset när detta är
möjligt. Vid utlastning på lastbil skapas ett nytt lassnummer och etiketterna på varje
rullbur skannas manuellt och kopplas till detta lass. På så sätt har Ica mycket god
kontroll av vad som skickas med varje lass och transportören gör därför ingen
ytterligare kontroll. När alla lastbärare finns på lastbilen kör transportören iväg och
hämtar upp fraktsedel och fakturor i ”kuren”, som är ett litet hus beläget vid grinden
till lastnings- och lossningsområdet. I och med att fraktsedel och fakturor hämtas upp i
kuren avslutas den sista aktiviteten och därmed också hela delprocessen i Icas centrallager i Västerås.
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7.6.2

Icas färskvarulager i Kallhäll

Delprocessflödet i Icas färskvarulager i Kallhäll är mycket likt det i centrallagret i
Västerås, jämför Figur 32 och Figur 33. Aktiviteterna mottagning, inlagring,
omlagring och utlastning utförs på precis samma sätt och kommer därför inte att
beskrivas igen i detta avsnitt, läsaren hänvisas istället till ovanstående avsnitt. De
produkter som ingår i studien och som förekommer i detta flöde är köttbullar och
hårdost.
Aktiviteten plockning är dock lite annorlunda i Kallhäll då färskvarulagret inte
använder papperslöst plock. Plockningen inleds istället med att truckförare hämtar en
plocklista på vilken det står angivet hur många artiklar som skall plockas och från
vilken plats detta skall ske. För varje SKU som plockas fästes en plocketikett på förpackningen. Om antalet överstiger fem så får dock endast en av förpackningarna en
etikett, vilken kallas mängdetikett. Om plockade SKU innehåller viktvaror antecknas
deras vikt manuellt på plocklistan och rapporteras in i affärssystemet i samband med
plockrundans avslutande och avrapportering. Efter avrapportering skrivs två etiketter
ut per rullbur som fästes på varsin sida av rullburen. Därmed är aktiviteten plockning
avslutad och aktiviteten utlastning tar vid.

Figur 33. Delprocessflöde på Icas färskvaruterminal i Kallhäll
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7.6.3

Ica Maxi i Nacka

Ica Maxi i Nacka är en av Icas 45 maxibutiker i Sverige och besöktes med syfte att
kartlägga det allra sista steget i dagligvarubranschens supply chain. På Ica Maxi utförs
två aktiviteter som innefattas av denna studie och dessa är mottagning och påfyllnad,
se Figur 34.

Figur 34. Delprocessflödet hos Ica Maxi i Nacka

Aktiviteten mottagning påbörjas när transportören anländer till butiken och ringer till
den som är ansvarig på den avdelningen dit varorna ska. Ansvarig räknar antal lastbärare inklusive antal SRS-lådor och jämför antalet mot följesedeln. Varor såsom
chark, mejeri samt frukt och grönt kontrolleras mer noggrant gällande kvalitet, antal
och datum. När kontroll av antal levererade lastbärare har genomförts hänvisas
transportören till den plats i baklagret där lastbärarna skall ställas. I och med att lastbärarna ställs på hänvisad plats avslutas aktiviteten mottagning och aktiviteten
påfyllnad tar vid.
Aktiviteten påfyllnad sker i första hand tidigt på morgonen, innan butiken har öppnat.
Då rullas samtliga lastbärare, som anlänt den aktuella dagen, in i butiken och så
mycket som möjligt plockas upp i hyllorna innan butiken öppnar kl 08.00. När SKU
packas upp kontrolleras datum både på varor som skall plockas upp och på varor som
redan står i hyllorna. De produkterna med äldst datum placeras längst ut. I och med
detta avslutas aktiviteten påfyllnad och gränsen för denna studie har nåtts.
I kartläggningen för Ica Maxi framgick således att inga streckkoder läses av. Ica Maxi
använder dock ett affärssystem som registrerar hur många artiklar som levererats till
Ica Maxi från Icas terminaler samt övriga leverantörer som levererar direkt till butik.
Detta innebär att butiken har kontroll över antalet produkter som finns i butiken,
förutom eventuellt svinn i form av stöld.
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7.7

Coop

Flödet av de fem utvalda produkterna går genom två terminaler hos Coop, färskvaruterminalen i Västerås och terminalen i Bro varför båda dessa terminaler har kartlagts.
Vidare har även en Coop Forum butik besökts i syfte att kartlägga den sista delen av
flödet.

7.7.1

Coop färskvaruterminal i Västerås

På Coops färskvaruterminal i Västerås hanteras varor som behöver lagras i en kyld
miljö. Av de produkter som har följts i denna studie återfinns hårdost från Arla och
kylda köttbullar från Swedish Meats på denna terminal. De aktiviteter som utförs då
varor flödar igenom terminalen är, liksom på Icas terminaler, mottagning, inlagring,
omlagring, plockning och utlastning, se Figur 35.

Figur 35. Delprocessflödet på Coops färskvaruterminal i Västerås

Aktiviteten mottagning som inleder detta delprocessflöde initieras av att en lastbil
anländer till en inlastningsport, lastar av sina pallar och överlämnar en fraktsedel. De
levererade pallarna räknas av en person i godsmottagningen och jämförs mot fraktsedeln. Palletiketten på varje pall (med en EAN 128) avläses och datum, antal SKU
per pall och eventuell vikt kontrolleras och förs in i systemet. Om palletiketten inte
fungerar skapas en ny etikett med ett nytt SSCC-nummer (pall-id). Övrig information
får föras in i affärssystemet manuellt. Godsmottagarna har lärt sig vilka leverantörer
som brukar ha fungerande etiketter och läser endast av dessa. Från övriga leverantörer
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skapas alltid en ny etikett utan att först testa om leverantörens palletikett fungerar.
Personalen i godsmottagningen bedömer att cirka 20 % av pallarna som tas emot har
läsbara palletiketter. När en pall har kontrollerats och godkänts transporteras den med
truck till den del av lagret där pallen ska inlagras, vilket styrs av temperaturen i lagret.
Vid inlagringen avläses EAN 128 eller det skapade SSCC-numret manuellt vilket ger
truckföraren information om vilken pallplats i lagret pallen ska till. Pallen
transporteras till angiven plats och pallplatsens kontrollnummer läses av manuellt för
bekräftelse att pallen är på rätt plats och därmed är aktiviteten inlagring avslutad.
Aktiviteten omlagring påbörjas då en truck får i uppdrag att flytta en buffertpall till en
plockplats. Leverantörens EAN 128 eller den interna palletiketten avläses manuellt på
buffertpallen och truckföraren får då veta till vilken plats pallen skall flyttas. Vid
ankomst till den angivna plockplatsen avläses plockplatsens kontrollnummer manuellt
och omlagringsuppdraget avslutas.
Vid plockning hämtar expeditören en plocklista på vilken det står angivet antal SKU,
artikelnamn och -nr samt plats för plockning. Om artikeln som plockas är en viktvara
antecknas varje orderrads sammanlagda vikt på plocklistan. Även totalt antal lastbärare (antal rullburar och pallar) samt antal SRS-lådor antecknas på plocklistan. Efter
avslutad plockrunda emballeras plockade pallar manuellt (rullburar emballeras endast
om det finns temperaturkrav på plockade varor, vilket gäller kött, fisk och fågel) och
plockuppdragsnumret avläses vid en avrapporteringsstation. En etikett innehållande
information om bland annat mottagande butik, leveransdatum och SSCC skrivs ut och
fästes på lastbäraren och därmed avslutat aktiviteten plockning. Noteras bör att
etiketten som sätts på den färdigplockade lastbäraren inte läses av i terminalen.
När en pall är avrapporterad transporteras den till butikens förbestämda plats i
utlastningen, vilken även finns angiven på lastbärarnas etiketter. Själva utlastningen
börjar vid midnatt och pågår till cirka 07.00. Den mest intensiva tiden i utlastningen är
mellan midnatt och 04.00 då det lastas ut från samtliga utlastningsportar (cirka 30
stycken). När en transportör lastar på pallarna på lastbilen kontrollerar han/hon antal
pallar mot körsedeln. I utlastningen finns även ett antal utlastare som har till uppgift att
vara transportörerna behjälpliga och i så stor utsträckning som möjligt även kontrollera
att rätt varor lastas på rätt lastbil. När lastbärarna lastats på lastbilen är aktiviteten
utlastning avslutad och därmed hela delprocessflödet på Coops färskvaruterminal.

7.7.2

Coop Broterminalen

Coops terminal för varor som inte kräver kylhantering, samt specialvaror till Coop
Forum-butiker, är beläget i Bro nordväst om Stockholm. De varor som ingår i denna
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studie och passerar denna terminal är Samarin från Cederroth, makaroner från Cerealia
samt choklad från Kraft Foods.
På Broterminalen utförs samma aktiviteter som på terminalen i Västerås, men de
ingående handlingarna är något annorlunda utformade varför hela detta delprocessflöde kommer att beskrivas. Hela delprocessen byggs upp av aktiviteterna mottagning,
inlagring, omlagring, plockning och utlastning, se Figur 36.

Figur 36. Delprocessflödet på Coops terminal i Bro

Aktiviteten mottagning inleds då en transportör lastar av pallar från sin lastbil och
placerar dem på ytan i godsmottagningen. Totalt ankommer mellan 1000 och 1500
pallar/dag till godsmottagningen för livsmedel, vilka tas om hand av nio personer,
varav fem är kontrollanter. Fraktsedel överlämnas till någon som arbetar i godsmottagningen och denne räknar pallarna och kontrollerar deras kvalitet. Vidare
jämförs följesedeln mot en orderkopia och om något inte stämmer antecknas detta på
orderkopian. Artikelns plockplats samt datum för mottagandet antecknas med tuschpenna på ena sidan av pallen och detta avslutar aktiviteten mottagning.
Efter mottagningen följer inlagring av mottagna pallar, vilket inleds med att en truckförare i mottagningen hämtar en pall på vilken plockplats och datum finns skrivet. När
truckföraren kommer till plockplatsen letar han/hon efter en ledig buffertplats där
pallen kan lagras. Buffertplatsens nummer och datum antecknas på en bricka som
hängs längst bak i en hög av brickor som återfinns på en krok vid plockplatsen.
Omlagring initieras av att en truckförare får syn på en plockplats som behöver fyllas
på och då letar bland de upphängda brickorna vid denna plats. Den äldsta buffert95
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pallens bricka ska hänga längst ut och truckföraren åker till den plats som brickan
anger. Buffertpallen hämtas, ställs på plockplatsen och brickan tas bort.
När plockning skall ske på terminalen i Bro hämtar expeditörer en plocklista på vilken
artikel, antal och plockplats står angivet. För varje SKU som plockas fästes en etikett
på förpackningen. Detta görs främst för att kontrollera att rätt antal SKU plockas och
andelen korrekt plockade orderrader uppskattas vara 97,0 % i terminalen. När en
plockrunda är genomförd emballeras plockade pallar (rullburar emballeras ej) och
ställs vid den utlastningsplats som finns angiven på plocklistan. Några pallar eller rullburar i varje order märks med mottagande butiks butiksnummer och om butikerna ej
finns inom broterminalens spridningsområde skrivs även butiksnamn och antal lastbärare upp på en lapp som fästes på någon lastbärare i ordern. Därefter rapporteras
plockordern in i affärssystemet där det anges hur många och vilken typ av lastbärare
som använts. Även utlastningsplats och anställningsnummer anges, vilket avslutar
aktiviteten plockning.
I utlastningen skrivs transportlistor/fraktsedlar ut där det framgår hur många lastbärare
som borde stå på varje utlastningsplats och till vilken butik de ska. Dessa används av
utlastare och transportör för att kontrollera antalet lastbärare som skall lastas på varje
lastbil. När detta genomförts lastas godset på lastbilen och transportören godkänner
genom att skriva under fraktsedeln. Totalt finns det cirka 80 portar in och ut ur
terminalen.

7.7.3

Coop Forum

Coop Forum i Södertälje är en av Coops 21 stormarknadsbutiker och har besökts i
syfte att se hur pallar och SKU hanteras i sista steget av dagligvarubranschens supply
chain. På Coop Forum i Södertälje utförs två aktiviteter som faller inom ramarna för
denna studie och dessa är mottagning och påfyllnad, se Figur 37.

Figur 37. Delprocessflöde hos Coop Forum utanför Södertälje
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Mottagningen inleds då en transportör lastar av pallar på mottagningsbryggan. Vid
mottagningsbryggan finns det totalt fem portar in till butikens baklager, varav tre
används till matvaror. Personal som arbetar på Coop Forum förflyttar lastbärarna från
mottagningsbryggan till rätt område i butikens baklager och där kontrolleras antal
pallar i en leverans genom att antalet jämförs mot följesedeln. Stickprov på anlända
varors temperatur genomförs också och efter dessa kontroller är aktiviteten mottagning
avslutad.
När pallarna har ställts på baklagret skall dessa så snart som möjligt förflyttas ut i
butiken genom någon av de två portarna (som används för mat) och påfyllning av
hyllorna skall ske. Upplockning på hyllor görs i en våg där exempelvis tio personer
hjälps åt att packa upp i mejerikylen för att sedan gå över till en annan avdelning (ser
dock till att det är en personal kvar på varje avdelning). När vågen kommer till en
avdelning ska ansvarig vara förberedd så att uppställningen går så snabbt som möjligt.
Vid uppställning kontrolleras dels datumet på inkommande varor och dels datumet på
varorna som står i hyllan. Om datumet är gammalt (den aktuella dagens datum eller
äldre) tas produkten bort och slängs, vilket för Coop Forum i Södertälje medför
kassering av varor för mellan 50 000 och 60 000 kr per vecka. De nya varorna ställs så
att de äldsta datumen står längst fram. Den punkt då konsumentförpackningarna
packas upp utgör gränsen för denna studie och detta avslutar således påfyllnaden hos
Coop Forum i Södertälje.
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8 Scenarier
I detta kapitel presenteras scenarier för respektive kartlagd delprocess. För
varje delprocess presenteras en schematisk bild som illustrerar scenariot.
I skapandet av scenarier har samtliga delprocessflöden analyserats enligt den metod
som beskrevs i avsnitt 5.7.3. Resultatet av scenarioskapandet presenteras nedan i form
av en redogörelse för de tidsreducerande åtgärder som kunnat genomföras i respektive
flöde samt en schematisk bild av det skapade scenariot.
Vidare vill författarna påminna läsaren om betydelsen av de schematiska figurerna
som användes i kartläggning och även fortsättningsvis används i scenarierna.
Figurernas förklaring återfinns inte vid varje scenario utan läsaren hänvisas istället
tillbaka till Figur 38.

Figur 38. Förklaring till figurer i scenarierna.

8.1

Swedish Meats och Frigoscandia

Flödet från Swedish Meats till Frigoscandia förändras på en rad punkter i och med
införandet av RFID. Den första handlingen som påverkas är ”SRS-låda streckkodsmärks med EAN 128” som helt elimineras, se Figur 39. Detta beror på att en EAN 128
på lådan inte längre behövs eftersom EPC-taggen i lådans handtag kan användas. I och
med användningen av denna tagg måste dock en handling adderas i aktiviteten
paketering, nämligen handlingen ”Taggavläsning för koppling av produktinfo till
EPC-nummer i SRS-låda”. Denna handling adderas för att möjliggöra avläsning av
EPC-taggen senare i flödet.
I aktiviteten palletering har två handlingar modifierats för anpassning till RFIDanvändning och en handling har adderats för att utnyttja möjligheterna med tekniken.
De båda modifierade handlingarna är ”Avläsning av tagg för sortering på bana till
palletering” och ”Avläsning av tagg för registrering av antal SRS-lådor per pall” som
är modifieringar av de ursprungliga handlingarna så till vida att avläsning av tagg sker
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istället för avläsning av etikett. Förutom detta utförs handlingarna på samma sätt och
har samma syfte som tidigare.

Figur 39 Scenario för Swedish Meats och Frigoscandia

I aktiviteten utlastning har en handling lagts till för att förbättra kontrollen av utgående
pallar och det är ”Avläsning av tagg för registrering av utgående pallar”. I och med
att denna handling läggs till har Swedish Meats fullständig kontroll över hur många
och vilka pallar som skickats till Frigoscandia och Swedish Meats kan även
kommunicera denna information till Frigoscandia genom en leveransavisering.
I mottagningen hos Frigoscandia har två ursprungliga handlingar modifierats till följd
av användning av RFID-teknik. Handlingarna har sedan kunnat förenklas och
parallelliseras till en slutlig modifierad handling. Förändringen består av en avläsning
av pallens tagg i stället för avläsning av palletikett och därmed kan en automatisk
avstämning mot skapad inköpsorder ske samtidigt som avläsningen istället för att en
manuell kontroll genomförs efter avläsning.
I omlagringen har en handling modifieras genom att en buffertpalls tagg kan läsas av
istället för dess palletikett då den skall flyttas till plockplats. Vid plockningen
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uppkommer däremot både modifierade, nya och eliminerade handlingar, vilket beror
på möjligheten att avläsa plockade SKU under plockrundan. Inledningsvis förenklas
den andra handlingen då en modifiering innebär att en kontroll av SKU:s batchnummer inte behöver göras. Detta beror på den nya handlingen som följer och som
innebär att SKU:s EPC-taggar avläses av en truckläsare under plockrundan och dels
kontrollerar att rätt artikelnummer och rätt antal SKU plockats och dels registrerar
plockade SKU:s vikt och batchnummer. Denna nya handling kan utföras parallellt
med plockningen, vilket innebär att handlingen inte tar längre tid än tidigare. Som en
följd av denna nya avläsningshandling kan handlingen ”vikt skannas manuellt på
plockade SKU” elimineras, vilket innebär en tidsbesparing i aktiviteten plockning.
Slutligen läses även den färdigplockade pallen av genom att den körs förbi en läsutrustning, placerad i slutet av plockrundan, som läser av taggar både på SKU och pall
och kopplar ihop denna information. Här är det även möjligt att ytterligare en gång
kontrollera att ordern är rätt plockad genom att jämföra avlästa SKU mot plocklistan.
Denna nya handling tar lite mer tid i anspråk än i kartläggningen, men totalt sätt anses
ändå att tiden i aktiviteten plockning kommer att minskas.
Den sista förändringen som sker i flödet genom Swedish Meats och Frigoscandia är i
utlastningen från den sistnämnda. Här har en modifiering skett av två handlingar som
har lett till att dessa kan förenklas och parallelliseras. Modifieringarna innebär att
manuell kontroll av utgående pallar mot fraktsedel och kontrollräkning av skickade
trä- och plastpallar inte behöver utföras. Istället läses taggarna av vid lastning ombord
på lastbil och en automatisk kontroll av vilka pallar som skickas sker. Även i denna
utlastning kan avläst information om utgående pallar kommuniceras till mottagande
part.

8.2

Arla Foods

Den första förändringen som uppstår i Arlas delprocess vid införande av RFID-teknik
är att handlingen ”SRS-lådor märks med EAN 128” kan elimineras, se Figur 40. Detta
då scenariot innebär att etiketten på kartongnivå inte används någonstans i resterande
delen av supply chain och därmed utgör en onödig handling.
Hos Arla används SRS-lådor och SRS-pallar, som inom en snar framtid kommer att ha
integrerade EPC-taggar i bygeln respektive pallens ytterkant. Av denna anledning
antas i detta scenario att alla SKU och lastbärare hos Arla har integrerade EPC-taggar
och inte behöver adderas tillsammans med eventuella låd- och palletiketter. En
nödvändig handling för att en EPC-tagg ska kunna fungera som en informationsbärare
är att koppla respektive taggs EPC-nummer till produktinformation respektive
lådinformation, vilket tillhör steg 2 i avsnitt 5.7.3. Informationskopplingen sker i två
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nytillkomna handlingar hos Arla (i figuren markerade med randig symbol) som
återfinns under aktiviteten paketering.

Figur 40. Scenario för Arla Foods

Slutligen tillkommer även en modifiering av en handling i aktiviteten paketering, där
sorteringen sker med hjälp av taggavläsning istället för streckkodsavläsning, som var
fallet i den ursprungliga hanteringen. Denna modifiering innebär en förändring som
inte är tidsreducerande.
Nästa förändring som sker i scenariot jämfört med den ursprungliga kartläggningen är
en modifiering av handlingen ”Chaufför kontrollerar pallar mot en fraktsedel,
signerar och får en följesedel”. Denna handling kan med hjälp av RFID-teknik
förenklas och ersättas med handlingen ”Avläsning av taggar för kontroll och
registrering av utgående pallar”. Denna handling innebär en förenkling av
komplexiteten då chauffören nu inte behöver kontrollera godset manuellt. Tidsreduktionsåtgärderna parallellisera och kommunicera blir aktuella då lastning och kontroll
kan utföras parallellt av två olika personer samt att en leveransavisering med mer
korrekt och säkrare information kan skickas i realtid till kund.
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8.3

Kraft Foods

I delprocessflödet hos Kraft uppstår den första förändringen vid ett införande av RFIDteknik i handlingen då SKU märks med en EAN 128, se Figur 41. Denna handling
modifieras i och med att SKU:n samtidigt märks med en EPC-tagg integrerad i
streckkodsetiketten. Nästa förändring sker strax efter det att pallen har emballerats och
märkts med en palletikett där en ny handling adderas. I denna nya handling
kontrolleras läsbarheten i pallens tagg samtidigt som information om vad pallen
innehåller kopplas till pallens EPC-nummer. Varken den modifierade eller den nya
handlingen innebär en tidsreduktion i aktiviteten jämfört med i kartläggningen.
I flödet hos Kraft sker nästa förändring inte förrän i utlastningen där en handling som
innefattar manuell kontroll och registrering av utgående pallar ersätts med automatisk
taggavläsning för kontroll och registrering. Denna modifiering innebär att den
ursprungliga handlingen kunnat förenklas och parallelliseras genom att manuella
kontroller inte längre behöver göras och att lastning och kontroll kan utföras samtidigt.
Avläst information kan även kommuniceras till mottagande part i form av en
leveransavisering.

Figur 41. Scenario för Kraft Foods.
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8.4

Cerealia

Den första förändringen hos Cerealia vid införande av RFID-teknik är att handlingen
”SKU märks med EAN 128” modifieras till att varje SKU samtidigt märks med en
EPC-tagg, se Figur 42, och således integreras modifieringen med den ursprungliga
handlingen. Detta sker genom att taggen inkorporeras med etiketten där information
om SKU:n kopplas till taggen innan den sätts på SKU:n. Denna modifiering innebär
dock ingen tidsreduktionsåtgärd jämfört med kartläggningen.
Som en avslutande handling i aktiviteten paketering adderas ”Taggavläsning för
koppling av pallinfo till EPC-pallnr samt registrering av pallar som går in i lager”.
Denna handling, som görs parallellt med ”Transport av pall till hämtplats i lager”,
utförs då taggen, till skillnad från den som sätts på SKU:n, redan finns i pallen vid
palletering och därmed behöver få relevant information kopplad till sig.

Figur 42. Scenario för Cerealia

Nästa förändring som sker i scenariot är att handlingen ”kontroll av fullständig order
på utlastningskaj” modifieras genom att EPC-taggar läses av i porten mellan lager och
utlastningskaj och på så sätt sker en automatisk kontroll av varje order. Denna
modifierade handling sker parallellt med ”Transport av pall till utlastningskaj” och är
en tidsreducerande åtgärd. Denna åtgärd kan även ses som en förenkling då en person
inte längre behöver kontrollera varje order manuellt.
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Slutligen sker ytterligare en modifiering, vilket görs av handlingen ”kontroll av gods
mot fraktsedel”. Denna handling kan förenklas och parallelliseras genom att taggar
avläses i utlastningsporten vilket innebär att de pallar och SKU som lastas på lastbilen
kontrolleras och registreras automatiskt. I detta skede blir även tidsreduktionsåtgärden
kommunicera aktuell då en leveransavisering med mer korrekt och säkrare
information kan skickas till kund.

8.5

Cederroth

Flödet genom Cederroths produktionsanläggning i Upplands Väsby och centrallagret i
Falun förändras på en rad punkter i och med införande av RFID och framförallt
adderas ett antal avläsningshandlingar, se Figur 43.
Den första förändringen i Cederroths produktionsanläggning i Uppland Väsby är en
modifiering av handlingen då en etikett med EAN 128 fästes på varje SKU. I denna
handling kommer även en EPC-tagg att integreras i etiketten och fästas på SKU:n
samtidigt. Detta innebär varken att handlingen förenklas eller blir mer omfattande
tidsmässigt, taggapplicering integreras endast i etikettsmärkningen.
Nästa förändring inträffar direkt efter det att etiketten fästs på SKU då en avläsningshandling adderas till aktiviteten. I denna avläsning kontrolleras taggens läsbarhet och
samtidigt kopplas information om produkterna till EPC-numret i SKU. En liknade
handling adderas även i aktiviteten lagring där taggen i pallen kontrolleras och
information om samtliga SKU på pallen kopplas till pallens EPC-nummer.
Även i utlastningen adderas en avläsningshandling där samtliga pallar som skickas
från produktionsanläggningen registreras. Detta för att Cederroth skall ha fullständig
kontroll över vilka pallar som skickats iväg. De avläsningshandlingar som adderats i
produktionsanläggningen kan parallelliseras med övriga handlingar och kommer inte
att innebära några förändringar i tid. Denna handling innebär även en förenkling av
kontrollen samt bättre kommunikation till centrallagret i Falun då möjligheten att
skicka leveransavisering finns.
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Figur 43. Scenario Cederroth

I mottagningen i Falun sker en automatisk avläsning av ankommande pallar. I denna
handling registreras samtliga pallar som levererats till centrallagret och en automatisk
kontroll mot inköpsorder möjliggörs, vilket innebär en förenkling mot tidigare.
Den största förändringen hos Cederroth sker i aktiviteterna inlagring och omlagring.
RFID-teknik möjliggör här stora tidsreduktioner till följd av både eliminerade,
modifierade och nya handlingar. Aktiviteten inlagring påbörjas med en ny handling i
form av avläsning av EPC-taggen på den pall som ska lagras in. Avläsningen sker med
hjälp av en truckläsare och affärssystemet anger den pallplats som pallen ska till.
Truckföraren placerar sedan pallen på den angivna platsen, vilket innebär en
modifierad handling i form av en förenkling då truckföraren inte längre behöver leta
upp en ledig pallplats själv. Vidare kan handlingarna ”pallplats antecknas på kopia av
distributionsorder” samt ”pallplats registreras i Movex” elimineras då denna
information registrerades i affärssystemet redan i aktivitetens första handling.
Avslutningsvis bekräftas förflyttningen av truckföraren i en ny handling innan han får
ett nytt uppdrag.
Den största förändringen i aktiviteten omlagring innebär att påfyllningsbehov inte
längre behöver upptäckas manuellt utan istället kan affärssystemet notera behovet och
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ge en truckförare i uppdrag att åka till en specifik buffertplats för omlagring. Detta
innebär dels en eliminering av handlingen ”påfyllningsbehov upptäcks och registreras
av lagerpersonal” och dels en modifiering i form av en förenkling då uppdrag kan ges
via truckdator istället för via plocklistor. Vid omlagringen avläses buffertpallens EPCtagg med en truckläsare, vilket är en ny handling som leder till att truckföraren får
information om vart buffertpallen ska förflyttas, vilket tidigare framgick av plocklistan. Avslutningsvis registreras förflyttningen som avslutad och ett nytt uppdrag kan
genereras. Denna avslutande handling är en modifiering av ”förflyttningen registreras
i Movex” då förflyttningen nu kan registreras i truckdatorn istället för att behöva åka
till det administrativa kontoret för avrapportering, vilket innebär en tydlig förenkling.
Nästa förändring i centrallagret inträffar i aktiviteten plockning där två nya
avläsningshandlingar läggs till. Den första avläsningshandlingen sker genom att en
truckläsare läser av EPC-taggarna på de SKU som expeditören plockar och lägger på
pallen. Detta innebär att en automatisk kontroll kan göras att ordern blir korrekt
plockad parallellt med själva plockningen. Nästa avläsningshandling uppkommer när
pallen är färdigplockad. Då körs den plockade pallen förbi en läsutrustning, som står i
slutet av plockrundan, som läser av både taggarna på SKU och taggen i pallen och
kopplar ihop denna information. Här är det även möjligt att kontrollera ytterligare en
gång att ordern är rätt plockad genom att jämföra avlästa SKU mot plocklista. Den
sista nya handlingen innebär att en plockrunda tar något längre tid än tidigare.
En sista avläsningshandling adderas i utlastningen där samtliga pallar som skickas
iväg läses av och registreras. Detta innebär att handlingen ”kontroll av pallar mot
fraktsedel” kan förenklas och parallelliseras. Istället för manuell kontroll kan denna
ske automatiskt i form av avläsning, vilket innebär en tydlig förenkling samtidigt som
kontrollen kan ske parallellt med den fysiska lastningen på lastbilen. Slutligen innebär
avläsningen en förbättrad kommunikation då en leveransavisering kan skickas till
mottagande part som då får veta exakt vilka varor som är på väg.

8.6

Ica

Vid ett införande av RFID påverkas samtliga delprocesser hos Ica som besöktes i
studien. Följaktligen har scenarion skapats för centrallagret i Västerås, färskvaruterminalen i Kallhäll samt Ica Maxi i Nacka.

8.6.1

Icas centrallager i Västerås

På Icas terminal i Västerås skulle ett införande av RFID-teknik medföra en mängd
förändringar i flödets aktiviteter, se Figur 44. Den första förändringen som uppstår är
att kontrollen av det inkommande godset kan förenklas. Istället för att manuellt
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kontrollera antalet inkommande pallar kan godsets EPC-taggar avläsas automatiskt vid
porten, vilket medför att kontroll och registrering kan ske i realtid. Som en följd av
denna modifiering i mottagningen kan även handlingen ”Följesedel och pallar
kontrolleras mot kopia av inköpsorder” elimineras då en automatisk kontroll görs i
affärssystemet redan vid avläsning i porten.
Ytterligare en fördel med RFID-teknik är att godsmottagningen inte är lika beroende
av palletikettens kvalitet då etiketterna inte längre behöver skannas för att få komplett
information om godset. Denna information erhålls istället vid avläsningen av EPCtaggar i porten till godsmottagningen. Den gamla handlingen ”pall med fungerande
EAN 128 frisläpps och truckuppdrag skapas” modifieras något då handlingen i
scenariet inte är beroende av att EAN 128-koden är läsbar. Modifieringen innebär
dock inte någon tidsreduktion utan endast att samtliga pallar, oavsett etiketters
läsbarhet, kan frisläppas när mottagningen är klar. Den avslutande handlingen under
aktiviteten mottagning kan elimineras, vilket beror på att pallen inte behöver ha en
fungerande palletikett då informationshämtning istället sker genom avläsning av
pallens EPC-tagg.

Figur 44. Scenario för Icas terminal i Västerås

De skillnader som uppkommer under aktiviteterna inlagring och omlagring är
modifieringar som ger upphov till förenklingar för centrallagrets truckförare. De två
modifieringarna innebär att en RFID-läsare på trucken automatiskt läser av pallens
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EPC-tagg istället för att truckföraren manuellt skannar pallens streckkod. Skillnaden i
avläsning medför i övrigt inga förändringar i dessa två aktiviteter.
I centrallagret i Västerås kan en relativt stor tidsreduktion uppkomma i aktiviteten
plockning. Idag görs en kontinuerlig och tidskrävande kontroll av varje plockad orderrad där streckkoden på SKU och lastbäraren skannas för att kontrollera att plockningen
är korrekt. Denna handling har i scenariot modifierats och kontroll sker istället genom
att en truckläsare läser av plockade SKU som läggs i rullburarna. Denna modifiering
innebär en förenkling då manuell skanning, som är väldigt tidkrävande, inte längre
behöver göras och en parallellisering då avläsning av SKU kan ske samtidigt som
själva plockningen. Då en plockrunda ofta innefattar flera ordrar, och därmed rullburar
som ska till olika butiker, går det inte att kontrollera att avlästa SKU placerats i rätt
rullbur. Truckavläsningen kan således endast kontrollera att rätt antal SKU plockats till
ordrarna, men inte att de placerats i korrekt rullbur. Fördelen med denna
avläsningshandling är dock att eventuella felplock gällande antal SKU kan upptäckas
direkt. Kontroll att rätt SKU hamnat i rätt rullbur görs istället i nästa handling som är
en modifierad handling som sker i slutet av varje plockrunda. Istället för att ”streckkod
på lastbärarposition och etiketter avläses” görs en kontroll genom att expeditören kör
en lastbärare i taget genom en RFID-läsare som läser av både taggarna på SKU och
taggen i pallen och kopplar ihop denna information. Denna handling, som kan ses som
en förenkling, möjliggör därmed även en kontroll att rätt artikelnummer och rätt antal
SKU placerats i korrekt rullbur, en kontroll som inte går att göra genom avläsning
under plockrundan. I de fall ordern är fullständig och korrekt kan plockordern
registreras som avslutad.
Den förändring som uppkommer i scenariot i den sista aktiviteten utlastning är en
modifiering av handlingen ”etiketter på lastbärare avläses och kopplas till utgående
lass”. Istället för att kontrollera det utgående godset manuellt kan en automatisk
avläsning göras i porten där en kontroll görs att rätt saker lastas på lastbilen.
Modifieringen innebär således en förenkling av handlingen, men även en
parallellisering då lastning och kontroll kan göras samtidigt. Slutligen innebär
modifieringen en förbättrad kommunikation då en leveransavisering kan skickas till
butiker som då får veta exakt vilka varor som är på väg.
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8.6.2

Icas färskvarulager i Kallhäll

Som nämnts i avsnitt 7.6.2 har delprocessflödet i Icas färskvaruterminal i Kallhäll ett
antal aktiviteter som är mycket lika de i centrallagret i Västerås. Aktiviteterna
mottagning, inlagring, omlagring och utlastning utförs på precis samma sätt varför
även scenarierna utformas på samma sätt. Dessa aktiviteter beskrivs därmed inte
ytterligare i detta avsnitt utan läsaren hänvisas istället till ovanstående avsnitt.
Aktiviteten plockning är dock utformat på lite annorlunda sätt i Kallhäll då
expeditörerna här inte använder papperslöst plock, se Figur 45. Till skillnad från Icas
terminal i Västerås återfinns en handling i Kallhäll där ”plocketikett fästes på SKU och
ev. vikt antecknas”. Denna handling kan i scenariot modifieras genom att en
automatisk avläsning istället kan göras av plockade SKU via en truckläsare. Denna
modifiering ersätter således den tidigare kontrollen som gjordes genom att fästa plocketiketter på en SKU för varje plockad orderrad och innebär en förenkling av
handlingen. Vidare sker även en förenkling av viktsummering, som tidigare gjordes
manuellt, men som nu alltså kan ske automatiskt genom avläsning. Noteras bör även
att den modifierade avläsningshandlingen kan utföras parallellt med plockningen och
därmed inte tar någon ytterligare tid i anspråk.

Figur 45. Scenario för Icas färskvaruterminal i Kallhäll
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8.6.3

Ica Maxi

En förändring som uppkommer i Ica Maxis scenario jämfört med ursprungsläget är att
en manuell handling i aktiviteten mottagning kan modifieras. ”Antal inkommande
pallar, rullburar och backar räknas och kontrolleras mot följesedel” kan ersättas av
en automatisk avläsning av EPC-taggar i lastbärare, SRS-lådor och SKU i inlastningsporten, se Figur 46. Denna modifiering kan ses som en förenkling av den ursprungliga
handlingen då personal inte längre behöver kontrollera varje order manuellt.
Under aktiviteten påfyllnad återfinns också en ny handling som inte fanns i
kartläggningen. Handlingen, som innebär avläsning av de SKU som förflyttas från
baklager till butiksyta, innebär en förbättring gällande kommunikation. Visserligen
har Ica Maxi, genom information om lagervärden i affärssystemet, information om hur
många varor som borde finnas i deras butik. Men då baklagret på Ica Maxi är relativt
stort kan information om vad som finns i baklager och vad som finns på butikens
hyllor vara intressant. Genom tillgång till information om vad som finns på hyllan och
vad som säljs (genom POS-data) kan personal vid behov ta reda på hur många varor av
varje artikelnummer som borde finnas på butikshyllan, vilket underlättar påfyllnadsarbetet av butikens hyllor. Även beställningsrutinerna till Icas centrallager kan underlättas gällande kommunikation då mer exakt information (genom avläsning istället för
manuell kontroll) finns att tillgå om antalet registrerade varor som levererats in till
butiken. Tidsreduktionsåtgärden parallellisera blir aktuell då förflyttning av lastbärare
från baklager till butik kan utföras parallellt med avläsning och registrering.

Figur 46. Scenario för Ica Maxi
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8.7

Coop

Vid ett införande av RFID påverkas samtliga delprocesser hos Coop som besöktes i
studien. Följaktligen har scenarion skapats för färskvaruterminalen i Västerås,
terminalen i Bro samt Coop Forum i Södertälje.

8.7.1

Coop färskvaruterminal i Västerås

På Coops färskvaruterminal i Västerås kommer en rad förändringar att ske i och med
införandet av RFID-teknik. Den första förändringen är att två handlingar i
mottagningen parallelliseras och förenklas genom en modifiering, se Figur 47. De
ursprungliga handlingarna innefattar kontroll av antal pall som levereras samt
registrering av datum, vikt och antal SKU med hjälp av EAN 128. Allt detta sker nu
istället i samband med taggavläsning när pallen levereras in och handlingarna är
således betydligt förenklade. I samband med denna avläsning jämförs även den avlästa
informationen automatiskt med inköpsordern för att kontrollera att det är rätt varor
som har levererats i rätt mängd. Den ursprungliga handlingen där ett nytt pall-id
skapas om EAN 128 inte är läsbar elimineras helt då detta inte längre är nödvändigt
vid fungerande EPC-taggar.

Figur 47. Scenario för Coops färskvaruterminal i Västerås
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I inlagringen har en liten modifiering av handlingen skett då pallen får sin pallplats.
Avläsningen sker automatiskt med hjälp av läsaren på trucken istället för den manuella
handavläsningen och det tar på det sättet något kortare tid för truckföraren att få
vetskap om på vilken plats pallen skall ställas. Modifieringen är således en förenkling.
I aktiviteten omlagring sker också en förenkling vid förflyttning av en buffertpall till
plockplats i och med att avläsning av tagg sker automatiskt med hjälp av en avläsare
på trucken istället för att skanna av etiketten med en handläsare.
När plockning enligt plocklista sker ingår ursprungligen en handling då avvikelser och
vikter antecknas på plocklistan. Denna handling kan elimineras till följd av nästa
handling som är en ny avläsningshandling. Denna handling innebär att plockade SKU
läses automatisk av via en truckläsare och på så sätt görs en kontroll att rätt antal SKU
har plockats. Då en plockrunda ofta innefattar flera ordrar och därmed rullburar som
ska till olika butiker går det inte att kontrollera att avlästa SKU placerats i rätt rullbur.
Denna avläsning kan således endast kontrollera att rätt antal SKU plockats till
ordrarna, men inte att de placerats i korrekt rullbur.
Viktsummering, som tidigare skedde i handling två, sker istället i den modifierade
handlingen som uppkommer efter det att pallen har emballerats och samtliga taggar i
den plockade pallen avlästs. I samband med denna avläsning registreras den plockade
ordern och vikterna för eventuella viktvaror summeras automatiskt. Vid avläsningen
kopplas även info om plockade SKU till pallens EPC-nummer, en ny handling som
sker parallellt med den föregående.
Den sista förändringen i flödet på Coops färskvaruterminal i Västerås är en förenkling
som även medför betydligt större kontroll av vad som skickas från utlastningen än vad
som var fallet i ursprungsläget. Denna förenkling innebär att taggarna i pallarna
avläses vid lastning på lastbil och en automatisk registrering samt kontroll mot
körsedel sker. Avläsning och kontroll sker parallellt med lastningen. Slutligen innebär
avläsningen förbättrad kommunikation då den möjliggör att en leveransavisering kan
skickas till mottagande butiker som då får veta exakt vilka varor som är på väg.

8.7.2

Coop Broterminalen

På Coops terminal i Bro sker idag i stort sett all kontroll och hantering manuellt. I ett
scenario där RFID-teknik utnyttjas kommer hanteringen fortsatt vara manuell men en
stor del av kontrollen kan automatiseras. Andledningen till detta är att RFID-teknik
bidrar till icke-tidskrävande och exakta kontroller. Dessa beskrivs närmare nedan i det
skapade scenariot och illustreras i Figur 48.
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Den första förändringen i flödet inträffar i mottagningen där två ursprungliga
handlingar förenklas och integreras till en automatisk kontroll. Denna kontroll sker i
samband med att taggarna avläses i inporten och den avlästa informationen jämförs
mot inköpsorder. Detta medför en betydlig tidsreducering jämfört med den manuella
kontrollen av inkommande pallar som sker idag. Vidare elimineras den handling i
mottagningen då personalen märker mottagna pallar med datum och plockplats. Istället
frisläpps en mottagen pall och ett truckuppdrag att lagra in pallen skapas i systemet.
Detta sker i en ny handling som inte innebär någon extra tidsåtgång.

Figur 48. Scenario för Coop Broterminalen

Aktiviteten inlagring är i detta scenario helt förändrad. Första handlingen är helt ny
och innebär att pallens EPC-tagg läses av med hjälp av en truckläsare. Vid avläsningen
anges på vilken buffertplats som pallen skall lagras in. Därefter följer en modifierad
handling som innebär att pallen transporteras till och lagras in på angiven buffertplats.
Denna modifierade handling är en förenkling och parallellisering av två ursprungliga
handlingarna. I dessa ursprungliga handlingar hämtades en pall i mottagningen och
kördes till plockplats för att i närheten av denna leta efter lämplig buffertplats.
Buffertplatsens nummer antecknades därefter på en bricka som hängdes vid plockplatsen. Inlagringsförfarandet är således förenklat och tidsreducerat. Det sista som
händer i scenariots inlagring är att truckföraren bekräftar att pallen har ställts på
angiven plats, genom att exempelvis ange en kontrollsiffra.
Omlagringen har liksom inlagringen förändrats på samtliga punkter i det skapade
scenariot. Den första ursprungliga handlingen då visuell kontroll sker om plockplatser
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behöver fyllas på modifieras till att påfyllnadsuppdrag automatiskt skapas i affärssystemet. Denna förenkling innebär en avsevärd tidsreducering och inte heller nästa
nya handling ökar tidsåtgången då det är en automatisk avläsningshandling. Avläsning
av EPC-taggen i pallen som skall flyttas sker och truckföraren får då veta till vilken
plockplats som pallen skall flyttas. Detta leder fram till den sista handlingen i
omlagringen, som är en modifiering av en ursprunglig handling, och innebär att pallen
flyttas till angiven plats och förflyttningen bekräftas, vilket även det innebär en
förenkling jämfört med i kartläggningen.
I plockningen sker plock enligt plocklista. Handlingen är dock något förenklad då
plockpersonal inte längre behöver fästa etiketter på varje plockad SKU. Denna extra
kontroll blir inte längre nödvändig då kontroll stället sker genom taggavläsning via
truckläsare där varje plockad SKU kan kontrolleras. Efter avslutad plockrunda körs
den plockade pallen eller rullburen i en modifierad handling förbi en läsutrustning som
läser av både taggarna på SKU och taggen i pallen/rullburen och kopplar ihop denna
information. Här är det även möjligt att kontrollera att plockade SKU placerats på rätt
pall/rullbur genom att jämföra avlästa SKU mot plocklista. Denna kontroll är
nödvändig då truckavläsning av SKU endast kan kontrollera att rätt antal SKU
plockats men inte att de placerats på rätt pall/rullbur. När detta skett är plockrundan
avslutad och pallar emballeras, märks med butiksnummer och ställs på utlastningslina,
precis som tidigare. För rullburar sker samma sak med skillnaden att dessa inte
emballeras.
Den sista förändringen i flödet genom Broterminalen inträffar i utlastningen. Även här
sker en taggavläsning som syftar till att förbättra kontrollen av utgående pallar och
rullburar. Denna avläsning sker parallellt med lastningen ombord på lastbil och
förenklar samtidigt den ursprungliga kontrollen. Slutligen innebär modifieringen en
förbättrad kommunikation då en leveransavisering kan skickas till mottagande
butiker som då får veta exakt vilka varor som är på väg.

8.7.3

Coop Forum

I kartläggningen för Coop Forum framgick att alla handlingar i delprocessen är
manuella och att inga streckkoder läses av. Detta innebär att information saknas om
hur många SKU och artiklar som finns i butikens baklager och inne i butik. I ett
scenario där RFID-teknik används kan detta åtgärdas genom användning av RFIDläsare. I aktiviteten mottagning sker en modifiering där den manuella handlingen
”ankommande gods kontrolleras mot följesedel” kan ersättas med en automatisk
avläsning av EPC-taggar i porten som leder in till baklagret, se Figur 49. Denna
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modifiering kan ses som en förenkling av den ursprungliga handlingen då personal
inte längre behöver kontrollera varje order och antal lastbärare manuellt.

Figur 49. Scenario för Coop Forum

Under aktiviteten påfyllnad återfinns en ny handling som inte fanns i den ursprungliga
kartläggningen. Handlingen, som innebär avläsning av de SKU som förflyttas från
baklager till butik, innebär en förbättring gällande kommunikation. Genom tillgång
till information om vad som finns i butik och vad som säljs (genom POS-data) kan
personal vid behov ta reda på exakt hur många produkter av varje artikelnummer som
finns i butiken. Detta underlättar påfyllnadsarbetet av butikens hyllor samt
beställningsrutinerna till Coops centrallager i exempelvis Västerås och Bro.
Tidsreduktionsåtgärden parallellisera blir aktuell då förflyttning från baklager till
butik kan utföras parallellt med avläsning och registrering.
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9 Analys och diskussion
I detta kapitel analyseras de förändringar som kan urskiljas mellan flöden
beskrivna i kartläggningen och i scenarierna. Analysen görs med utgångspunkt
i logistiska effektivitetsvariabler med syfte att ta fram de effektivitetsförändringar som kan uppkomma vid ett införande av RFID/EPC.
Inledningsvis presenteras rapportens syfte en gång till för att påminna läsaren om vad
studien avser att uppnå för resultat.
Syftet med denna studie är att, på aktivitetsnivå, kartlägga flödet av fem utvalda
produkter i dagligvarubranschen samt att för företag som ingår i dessa flöden skapa
scenarier där RFID-teknik utnyttjas. Befintliga flöden liksom scenarier skall vidare
analyseras för att identifiera möjliga effektivitetsförändringar till följd av användandet
av RFID-teknik och dess standard EPC.
Analys av kartlagda flöden och skapade scenarier genomfördes enligt den metod som
presenterades i avsnitt 5.7.3 och som bygger på de logistiska effektivitetsvariablerna
som beskrevs i avsnitt 4.5;
 Kapitalbinding
 Tid
 Miljö
 Kundservice
 Kostnader
Analysen inleds med att välja ut och analysera ett ”best-case”-flöde respektive ett
”potentials”-flöde som utgör ytterligheterna för de utvalda företagen i studien. ”bestcase”-flödet består av de företag som i störst utsträckning använder sig av streckkoder
i sina interna flöden idag och ”potentials”-flödet innefattar de företag i studien som
använder streckkoder i lägst utsträckning. Således kan resterande företag som inte är
utvalda i analysen antas hamna mellan resultaten för ”best-case”-flödet och
”potentials”-flödet, i enlighet med diskussionen i avsnitt 5.1.3.
Efter det att varje utvald aktör i ”best-case”-flödet och ”potentials”-flödet analyserats
utifrån de logistiska effektivitetsvariablerna, som presenterades ovan, sammanfattas
resultatet för varje enskild variabel i en tabell. Storleken på förändringarna illustreras
av pilar som används enligt skalan i Tabell 2. Pilarna kan på intet sätt summeras för att
erhålla ett totalt resultat utan symboliserar endast en uppskattning av storleken på
förändringen och skillnaden mellan företagen. Således kan exempelvis inte en
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uppskattning av en förändring i effektivitetsvariabeln tid jämföras med en
uppskattning av en förändring i effektivitetsvariabeln kostnader.
Tabell 2. Förklaringstabell för bedömning av effektivitetsförändringar

i.f.

ingen påverkan
ingen förändring
liten ökning/minskning
tydlig ökning/minskning
markant ökning/minskning

Nedan presenteras de antaganden som gjordes i avsnitt 5.7.3 för att förtydliga för
läsaren hur utgångsläget för analysen ser ut.
 EPC-taggar återfinns på samtliga lastbärare (träpallar, SRS-pallar och rullburar)
och SKU:n (kartonger och SRS-lådor)
 Läsbarheten av EPC-taggar är närmare 100 %
 Information delas mellan aktörerna i flödet
Utgångsläget innebär således att en implementering av RFID-teknik redan är gjord hos
aktörerna. Vidare möjliggör tekniken informationsdelning och taggavläsning sker på
ett antal positioner i flödet. Författarna utgår även ifrån att ingen anpassning av
lagermiljön har gjorts utan att lokalernas utformning motsvarar så som den ser ut idag.

9.1

”Best-case”-flödet

Den produkt och de företag som har valts ut till att bilda ”best-case”-flödet är Marabou
mjölkchoklad från Kraft Foods samt Icas terminal i Västerås och Ica Maxi i Nacka, se
Figur 50. Anledningen till att dessa företag har valts ut är att de utnyttjar dagens
streckkodsteknik i störst utsträckning av aktörerna i respektive led av flödet. Kraft har
ett mycket automatiserat flöde i sin produktionsanläggning och drar själva stor nytta av
streckkoderna som de märker sina produkter med. På Icas terminal i Västerås används
streckkoder bland annat för kontroll av inkommande varor, för kontroll i plocket, och
för registrering av utgående ordrar. På Ica Maxi i Nacka läses dock inte streckkoder av
på vare sig SKU eller pallar. Anledningen till att Ica Maxi ändå har valts ut till ”bestcase”-flödet är att de tack vare sitt automatiska beställningssystem, AOB, har bra
kontroll över vilka varor som finns i butik samt att det är logiskt att en Ica-butik följer
på en Ica-terminal i flödet.

Figur 50. "Best-case"-flödet
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9.1.1

Förutsättningar

Nedan beskrivs de förutsättningar som råder hos respektive aktör i ”best-case”-flödet.

Kraft Foods
 Streckkodsavläsning sker på många positioner i det interna flödet
 Bra kontroll över var varorna befinner sig i det interna flödet
 Hög teknisk mognadsgrad
 Automatiserade processer (låg manuell hantering) vilket innebär hög
noggrannhet i avläsningar idag
 10 portar för utleverans

Ica terminal i Västerås
 Hög teknisk mognadsgrad då personalen redan idag har mycket teknisk
utrustning till hjälp i aktiviteterna
 God tillgång till och uppdatering av information om produkter i affärssystemet
vilket innebär att det finns en vana att hantera större datamängder
 Vana vid förändrade arbetsrutiner
 God kontroll i ankomst, omlagring, plock och utlastning tack vare streckkodsavläsning
 Nyttjar truckdator vid plockning vilket innebär att det finns en vana hos
personalen att hantera papperslöst plock.
 Många in- och ut portar (mer än 100)
 Andelen korrekt plockade order uppskattas till 97,7 %

Ica Maxi i Nacka
 Ingen streckkodsavläsning
 Bra kontroll på butikssaldo tack vare AOB (varnar t ex vid låga saldon)
 Få inportar (3 st)

9.1.2

Krav

För att RFID/EPC skall kunna användas hos vardera aktör krävs för det första rätt
utrustning. Detta innebär att investeringar av läsare måste göras. Vidare uppstår även
kostnader för mjukvaruuppgraderingar samt för inköp av EPC-taggar. Varje SKU och
pall skall förses med en tagg som gör att information om det märkta objektet kan
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erhållas. Vidare skall läsare placeras på lämpliga positioner hos respektive aktör för att
taggarna skall kunna läsas av och den information som finns i dessa skall kunna
nyttjas. Nedan beskrivs hur detta påverkar respektive aktör.

Kraft Foods
Enligt det skapade scenariot för Kraft Foods i avsnitt 8.3 kommer företaget att behöva
tagga samtliga SKU. Märkningshandlingen behöver även modifieras något för att klara
av att märka SKU med etiketter som innehåller en EPC-tagg. Vidare krävs investering
av läsare på två ställen i flödet, dels direkt efter emballering och dels i utlastningsportarna. Detta blir sammanlagt cirka 23 läsare om det förutsätts att vid varje
emballeringsstation installeras en läsare och två läsare placeras i varje port. Till sist
måste affärssystemet anpassas för att kunna hantera den information som genereras vid
avläsningarna samt för att kunna lagra och vidareförmedla denna information.

Ica terminal i Västerås
På Icas terminal i Västerås krävs framförallt investeringar i läsare. Enligt scenariot i
avsnitt 8.6.1 behövs läsare i inportar, truckar, vid etikettstation och vid utlastningsportar. Då både antalet portar och truckar är mycket stort kommer det således att
krävas ett stort antal läsare för att kunna nyttja RFID-tekniken fullt ut.
Förutom investeringar i hårdvara i form av läsare krävs det även hos Ica en anpassning
av affärssystemet. Det krävs här att systemet kan hantera de stora datamängder som
genereras av taggavläsningar och att denna information kan användas internt och
kommuniceras till andra aktörer i supply chain både upp- och nedströms. Detta för att
utnyttja fördelarna med RFID/EPC i så stor utsträckning som möjligt.

Ica Maxi i Nacka
På Ica Maxi i Nacka krävs enligt scenariot en investering i läsare i portarna där
varorna levereras in till butikens lager samt i portarna som leder från baklagret och in i
butik. Detta innebär att 6 portar behöver förses med läsare och om det antas krävas 2
läsare i varje port för maximal läsbarhet resulterar det i en investering i 12 läsare.
Affärssystemet hos Ica Maxi i Nacka behöver också anpassas för att kunna hantera
avläst information och för att kunna kommunicera med terminaler och leverantörer.

9.1.3

Effektivitetsförändringar i ”best-case”-flödet

I detta avsnitt presenteras hur ett införande av RFID/EPC skulle påverka
kapitalbindningen, tiden, miljön, kundservicen och kostnaden hos företagen i ”bestcase”-flödet.
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Kapitalbindning
Enligt Jonsson och Mattsson (2005) innefattar tillgångarna i ett företag både
anläggnings- och omsättningstillgångar och av dessa är det främst omläggningstillgångarna som påverkar logistiken, se avsnitt 4.5.1. Nedan presenteras hur både
anläggnings- och omsättningstillgångarna påverkas av ett införande av RFID/EPC.
Hur kapitalbindningen påverkas hos respektive aktör i ”best-case”-flödet sammanfattas
i Tabell 3.
Kraft Foods
Tillgångarna och därmed kapitalbindningen hos Kraft påverkas av ett införande av
RFID/EPC. Om informationsutbyte sker i form av leveransaviseringar nedströms och
försäljningsinformation uppströms i flödet så skulle det underlätta prognosarbetet hos
Kraft. Prognoserna skulle bli säkrare och produktionsplaneringen skulle underlättas
med minskad överproduktion som följd. Bättre prognostisering ger även möjlighet till
sänkta säkerhetslagernivåer då större vetskap finns om vad som efterfrågas. Detta
skulle innebära en minskning av omsättningstillgångarna med sänkt kapitalbindning
som följd.
För Kraft kommer även, som nämnts i avsnitt 9.1.2 ovan, produktionskostnaden att
öka till följd av att taggar skall fästas på samtliga SKU. Detta innebär att färdiga varor
får ett högre värde, det vill säga värdet av omsättningstillgångarna ökar något och mer
kapital binds i lagret.
Även anläggningstillgångarna kommer att påverkas i ett scenario där RFID-teknik
nyttjas. Investeringar måste göras i läsare som skall placeras i utportar, på truckar och
vid emballeringsstationerna. Dessa läsare blir då en del av anläggningstillgångarna och
det sammanlagda värdet av dessa ökar.
Ica terminal i Västerås
På Icas terminal i Västerås kommer framförallt kapitalbindningen i anläggningstillgångarna att påverkas. Detta då ett stort antal läsare måste köpas in för att placeras i
portar, på truckar och vid etiketteringsstationer. Vidare måste en investering göras i
taggar till samtliga rullburar. Detta kommer dock inte påverkar kapitalbindingen
nämnvärt då taggkostnaden är försumbar i jämförelse med rullburarnas värde.
Sammantaget är Icas terminal i Västerås den aktör i ”best-case”-flödet som troligen
drabbas hårdast när det gäller ökad kapitalbindning och det beror framförallt på den
stora volymen av varor som flödar genom terminalen. Även det stora antalet portar
bidrar starkt till den ökade kapitalbindningen.
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Ica Maxi i Nacka
Även på Ica Maxi i Nacka krävs en investering i läsare som skall placeras i portar för
avläsning av RFID/EPC-taggar. Denna investering innebär att anläggningstillgångarna
ökar i värde och därmed ökar också kapitalbindningen.
Tabell 3. Hur kapitalbindningen påverkas hos "best-case" vid ett införande av RFID.

Kapitalbindning

Kraft

Ica Terminal

Ica Maxi

Investering i truckdatorer

i.f.

i.f.

i.f.

Investering i taggar till rullburar

i.f.

Investering i läsare
i.f.

Kapitalbindning i lager pga taggade SKU
Andel säkerhetslager

i.f.

Tid
Tiden spelar en mycket central roll i denna studie och har redan används i analysen vid
skapandet av scenarierna. Nedan sammanfattas således de viktigaste tidsmässiga
skillnaderna mellan nuläget och scenarierna. Även övriga tidsmässiga aspekter som
inte direkt behandlades i scenarioskapandet diskuteras. Hur tiden i aktiviteterna
påverkas hos respektive aktör i ”best-case”-flödet sammanfattas i Tabell 4.
Kraft Foods
De tidsmässiga förändringarna som uppstår hos Kraft vid jämförelse av nuläget med
scenariot är inte så stora. Märkningen av SKU med EPC-tagg sker samtidigt som
etiketteringen varför detta inte tar längre tid i anspråk än tidigare. Inte heller den första
adderade avläsningshandlingen påverkar flödet tidsmässigt då denna kan ske direkt
efter emballering, parallellt med att pallen förs vidare på transportbandet. Den sista
avläsningshandlingen i utlastningen sparar däremot tid för personalen. Den manuella
kontrollen och registreringen av att rätt pallar skickas iväg ersätts med en automatisk
avläsning och kontroll. Denna tidsbesparing innebär att andelen kontrollpersonal i
utlastningen kan minskas, vilket i sin tur skulle kunna innebära en kostnadsreducering
som diskuteras mer i avsnittet kostnader senare i detta kapitel.
Ytterligare en tidsbesparing som uppstår tack vare avläsningen i utlastningen och den
därmed ökade andelen korrekt skickade leveranser, är minskad tid för att administrera
fel. Minskade fel i leveranser innebär även en kostnadsbesparing, något som diskuteras
senare under rubriken kostnader.
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Ica terminal i Västerås
På Icas terminal i Västerås kommer stora tidsbesparingar att kunna göras vid ett
användande av RFID/EPC. Automatiska avläsningar i mottagning och utlastning gör
att manuella kontroller inte längre behöver utföras i lika stor utsträckning, något som
kommer att spara oerhört mycket tid för personalen. Vidare kommer tiden för varje
plockrunda att reduceras avsevärt i och med att den manuella streckkodsavläsningen
för varje plockorderrad elimineras. Istället sker en automatisk avläsning av det antal
SKU som läggs i någon av rullburarna på trucken. Denna avläsning innebär att en
automatisk kontroll kan göras att rätt artikelnummer och rätt antal finns i rullburarna,
men inte om rätt antal ligger i rätt rullbur. Denna kontroll sker istället när plockrundan
är avslutad och lastbärarna skall ställas på utlastningsplats. Denna kontrollavläsning
kommer inte att ta särskilt lång tid i anspråk och totalt höjer därmed RFID/EPC tidseffektiviteten i aktiviteten plockning.
Det positiva med att fler korrekt plockade ordrar skickas till butik består inte bara i att
butikerna blir nöjdare och att tillförlitligheten parterna emellan ökar, utan även att
tiden för att administrera fel kan minskas. Idag plockas 99,7 % av orderraderna på Icas
terminal i Västerås korrekt, vilket ligger något under deras mål. Tiden att administrerar
fel kan således förväntas minska något vid ett införande av RFID/EPC. Nära kopplat
till denna administration och hantering av felplock är naturligtvis även kostnadsfrågan
och denna diskuteras närmare i avsnittet kostnader.
I utlastningen sparas som nämnt ovan mycket tid tack vare att kontroller av pallar och
rullburar som lastas ut inte längre behöver ske manuellt. En ytterligare fördel i denna
del av det interna flödet på Icas terminal är att burar som av misstag ställts på fel
utlastningsplats lättare kan återfinnas med hjälp av RFID/EPC. Med en portabel RFIDläsare kan ett större område skannas av och rullburar/pallar kan lokaliseras fortare.
RFID/EPC bidrar således både till att fel både upptäcks och åtgärdas snabbare.
Ica Maxi i Nacka
När RFID/EPC används upplevs även tidsbesparingar hos Ica Maxi i Nacka. Den
största tidseffektiviseringen uppstår i mottagningen där den manuella kontrollen av
inkommande pallar och rullburar ersätts med en automatisk avläsning och kontroll.
Tidigare har alla SRS-lådor som anlänt till butiken räknats manuellt, en tidsödande
handling som inte heller blir nödvändig när RFID/EPC används. Detta innebär totalt
sett att mottagningen går mycket fortare och att varorna snabbare kan transporteras ut i
butiken och packas upp på hyllorna.
RFID-tekniken möjliggör här liksom på terminalen att saknade SKU lättare kan
lokaliseras. Tack vare avläsningen på väg in från baklagret till butik vet personalen var
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de skall börja leta och med hjälp av portabla handläsare kan försvunna SKU och pallar
snabbare letas upp.
Tabell 4. Hur tiden i aktiviteterna påverkas hos "best-case" vid ett införande av RFID.

Tid
Märkning av SKU med EPC-tagg
Tidsåtgång i mottagning

Kraft

Ica Terminal

Ica Maxi

i.f.

-

-

-

Tidsåtgång i inlagring

i.f.

i.f.

-

Tidsåtgång i omlagring

i.f.

i.f.

-

Plockning (inkl. kontroll efter plockning)

-

Utlastning

-

Tid för att administera fel

Miljö
Effektivitetsvariabeln miljö är en variabel som enligt Jonsson och Mattsson (2005)
varken påverkar eller påverkas av övriga variabler i speciellt stor utsträckning, se
avsnitt 4.5.3. Denna variabel påverkas inte heller så mycket av ett införande av
RFID/EPC. Det enda steget när miljön bör tas i beaktande gällande ett framtida
scenario är när kartonger (tomma SKU), SRS-lådor och pallar skall kastas bort eller
återvinnas. Detta blir främst en fråga att hantera för kartonger då SRS-lådor och -pallar
skall återanvändas och pallarna beräknas exempelvis ha en livslängd på 15 år. Vid ett
mindre antal passiva taggar i omlopp kan taggarna enligt Mikael Ankers, VD för
REPA, återvinnas tillsammans med kartongerna. Om däremot antalet taggade
kartonger dramatiskt ökar kan andelen metall blir mycket stor och innebära att
taggarna måste avskiljas från kartongen. Denna process skulle kunna bli mycket dyr
och hur detta problem ska hanteras är i dagsläget inte klarlagt. Återvinningsproblematiken är dock en fråga som utreds av EPCglobal idag och rekommendationer
utkommer inom en snar framtid.

Kundservice
Med hjälp av logistik kan god kundservice skapas och på så sätt kan även intäkterna
påverkas. God kundservice kan bland annat uppnås genom att förbättra leveransservicen och tillhandahålla materialflödesinformation.
Hur kundservicen påverkas av ett införande av RFID/EPC hos respektive företag i
”best-case”-flödet redovisas nedan. Hur kundservicen påverkas hos respektive aktör i
”best-case”-flödet sammanfattas i Tabell 5.
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Kraft Foods
Genom att Kraft skickar en leveransavisering till sina kunder när utlastning sker, får
kunderna snabbt ett korrekt meddelande om vad som är på väg till dem. Avläsning i
utlastningen garanterar vidare att inga felaktiga leveranser skickas iväg, vilket
tillsammans med leveransaviseringen leder till att Krafts kunder får bättre service,
något som kan påverka intäkterna i positiv riktning. Nämnas bör dock att denna effekt
möjligen inte blir speciellt stor då Kraft redan idag har mycket låg felprocent i
leveranserna.
Det faktum att Kraft kan märka SKU med EPC-taggar gör att de kan erbjuda denna
möjlighet mot flera kunder. Kunder som kan och vill ta emot EPC-märkta SKU och
pallar erhåller därigenom förbättrad service från Kraft.
Som nämnts i avsnittet kapitalbindning skulle förbättrat informationsutbyte mellan
parterna i ett flöde leda till förbättrat prognosarbete hos Kraft. Prognoserna skulle bli
säkrare med möjlighet till förbättrad tillgänglighet i lagret som följd. Denna höjda
lagerservicenivå är ytterligare ett steg i förbättrad kundservice och kan således också
komma att påverka intäkterna på ett positivt sätt. Bättre försäljningsinformation
kommer även att underlätta planeringen för annonsvaror och marknadsföringskampanjer då denna efterfrågan är komplicerat att prognostisera, vilket skulle innebära
en ökad kundservice genom minskad risk för tomma hyllor samtidigt som kostnader
för misslyckade kampanjer med överblivna varor som följd, kan minskas.
Ica terminal i Västerås
Icas terminal i Västerås skulle liksom Kraft kunna påverka servicen mot kund genom
att skicka en leveransavisering så snart som en order har lastats på lastbil. Detta skulle
i princip kunna skickas redan idag tack vare streckkodsavläsningen i terminalen, dock
skulle innehållet i aviseringen kunna blir mer detaljerad vid användning av RFID/EPC.
Tack vare förbättrad kundservice i denna form kan intäkterna för Icas terminal
påverkas i positiv riktning.
Kundservicen kan vidare påverkas genom att ytterligare höja andelen korrekt plockade
ordrar. Noggrannheten i kontrollen vid plock är idag, som nämnts i avsnitt 7.6.1,
99,7 %, något som får anses vara mycket högt. Brister kan dock ändå uppstå och dessa
beror i så fall på:
 Plock från fel pallplats
 Fel antal kollin plockas trots att rätt antal skannas
 Rätt saker plockas men läggs i fel lastbärare
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Samtliga av dessa fel kan avhjälpas i och med avläsningen av EPC-taggar efter
avslutad plockrunda. Själva felen i plockningen avhjälps så till vida att kontroll sker att
rätt artikelnummer och rätt antal SKU finns i burarna. Vidare gör kontrollen efter
avslutad plockrunda att terminalen har möjlighet att hindra en felaktigt plockad order
från att skickas till butik.
Sammantaget kan sägas att Ica redan idag har god kundservice gentemot sina kunder.
RFID/EPC möjliggör dock att denna kan förbättras något och då måste hänsyn tas till
hur mycket denna ökade kundservice kostar i förhållande till vad den ger i enlighet
med teorierna i avsnitt 4.6. Kostnaderna i detta fall kommer att beskrivas i ett separat
avsnitt nedan.
Ica Maxi i Nacka
Ica Maxi butiken i Nacka har, som beskrevs i avsnitt 7.6.3, få problem med tomma
hyllor. Detta kan till stor del bero på det automatiska ordersystemet, AOB. Detta
system underlättar orderläggningen genom att generera ett förslag på order som endast
behöver kontrolleras av butikspersonalen. Eventuella brister i terminalerna meddelas
också direkt när ordern skickas. Trots detta kan mottagna leveranser innehålla fel som
uppstått på terminalerna. Fel kan i det här fallet exempelvis vara för korta datum, fel
plockade artikelnummer och fel antal artiklar. Från vissa terminaler uppstår något av
dessa fel dagligen vilket i sin tur kan leda till brister i butiken och nedsatt service mot
kund. Ju förr dessa fel upptäcks desto bättre och vid användning av RFID/EPC i
terminalerna skulle dessa brister kunna avhjälpas. Vidare skulle avläsning i
mottagningen i butik göra att brister som uppstår trots bättre kontroller i terminalerna
eller som uppstår under transporter, upptäcks innan varorna skall packas upp vilket
möjliggör att tilläggsorder eller order av substitutvaror kan läggas direkt. Detta skulle
ytterligare minimera risken att tomma hyllor uppstår, vilket innebär att kundservicen
höjs och så även intäkterna.
Tabell 5. Hur kundservicen påverkas hos "best-case" vid ett införande av RFID.

Kundservice

Kraft

Ica Terminal

Ica Maxi

Service genom EPC-taggade SKU

-

Service genom leveransavisering

-

Andel felleveranser

-

Lagerservicenivå

-
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Kostnader
Kostnader som kan uppstå för att upprätthålla eller skapa effektiv logistik i ett företag
är, enligt avsnitt 4.5.5, exempelvis kostnader för personal och material samt kostnader
för informationssystem. Nedan presenteras hur kostnaderna för företagen i ”bestcase”-flödet påverkas av ett införande av RFID/EPC. Hur kostnaderna påverkas hos
respektive aktör i ”best-case”-flödet sammanfattas i Tabell 6.
Kraft Foods
De största kostnaderna som uppstår hos Kraft vid ett införande av RFID/EPC kan
kopplas dels till taggarna som skall fästas på samtliga SKU och dels till anpassning av
affärssystemet. Då Kraft inte använder sig av SRS-lådor kommer kostnaden för
taggarna vara en rörlig kostnad som beror av hur många SKU som tillverkas. Enligt
avsnitt 3.6.2 kan kostnaderna för att tagga SKU förväntas bli 3,5 gånger högre än vad
kostnaden för att använda streckkodsetiketter är idag. När det gäller anpassning av
affärssystemet är det däremot en fast kostnad för att antingen uppgradera det befintliga
systemet eller för att införa ett nytt. Detta är dock inte alltid så enkelt och kostnaden
kan bli mycket hög. För att fördelarna med RFID/EPC skall kunna nyttjas fullt ut
krävs också att affärssystemen hos företag i flödet integreras för att möjliggöra
nödvändigt informationsutbyte.
Kostnaderna hos Kraft kommer dock inte enbart att öka. Tack vare den automatiska
avläsningen i utlastningen minskar den manuella kontrollen och personaltid frigörs.
Detta kan innebära att mindre personal krävs eller att personal som tidigare arbetat i
utlastningen istället kan bidra på andra områden. Vidare kommer kostnadsbesparingar
att kunna uppkomma i hantering av lastbärare genom effektivare kontroll och
registrering av inkommande och utgående lastbärare. Idag förekommer ett relativt stort
svinn av lastbärare till följd av att det är tidskrävande och personalkrävande att
manuellt kontrollera flödet av dessa.
Ica terminal i Västerås
Den i särklass största kostnaden som uppstår för Icas terminal i Västerås i samband
med ett införande av RFID/EPC är anpassningen av affärssystemet. Detta måste kunna
hantera all information som läses av och måste även integreras med både leverantörer
och kunders system. Kostnaden för detta kan med utgångspunkt i denna studies
kartläggning inte uppskattas på ett rättvisande sätt men författarna anser trots detta att
den blir ansenlig.
När det gäller övriga kostnader är en reducering av personalkostnader möjlig. Detta
beror främst på att kontrollerna i mottagning och utlastningen sker automatiskt istället
för manuellt och att mindre personal därmed krävs i dessa aktiviteter. Vidare kommer
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tidsbesparingen i aktiviteten plockning göra att aktiviteten blir effektivare både tids
och kostnadsmässigt. När en plockrunda går fortare hinner varje expeditör med fler
ordar under ett arbetspass, vilket innebär att personal kan sparas in även här.
Den automatiska avläsningen i mottagningen bidrar vidare till att datumkontroll av
inkommande varor blir mer noggrann, att eventuella brister kan upptäckas direkt samt
att bristfälliga varor direkt kan skickas tillbaka till leverantören. På så sätt minimeras
svinn som uppstår på grund av för korta datum. Nämnas bör dock att detta inte är av
lika stor vikt på terminalen i Västerås som för en färskvaruterminal, då artiklarna som
lagras i Västerås i allmänhet har en längre hållbarhetstid.
Det faktum att kontrollen i plockningen blir mer exakt tack vare RFID-tekniken
innebär att kostnaden för att administrera och hantera felplockade ordrar som skickats
iväg till butik minskar. Då det oftast är billigare för terminalerna att ta på sig
kostnaden för varor som skickats fel istället för att leverera tillbaka dem till lagret
kommer även kostnaden för svinn i denna form att minska.
Slutligen kommer även en stor kostnadsbesparing uppkomma genom en förbättrad
kontroll och registrering av inkommande och utgående lastbärare. Genom automatiska
avläsningar av lastbärarnas inkorporerade EPC-taggar kan flödet av dessa enklare
spåras och det stora svinn som idag finns för lastbärare kan därmed förväntas minska
drastiskt.
Ica Maxi i Nacka
När det gäller Ica Maxi i Nacka så kommer kostnaderna att påverkas på ett liknande
sätt som på terminalen, om än i mindre omfattning tack vare storleksskillnaden.
Även hos Ica Maxi måste affärssystemet anpassas för att kunna hantera och bearbeta
avläst information. Då affärssystemet redan idag är integrerat med terminalens system
behöver inte denna del av anpassningen bli lika omfattande som mellan leverantör och
terminal, utan behov finns endast att se över hur den nya informationsmängden skall
kommuniceras. Dock kan kostnaden för hela anpassningen bli relativt hög.
Precis som på terminalen kommer en viss kostnadsreducering vara möjlig tack vare
mer automatiserade kontroller i mottagningen. Antalet SRS-lådor behöver exempelvis
inte längre räknas manuellt och innehållet i mottagen order behöver inte längre
kontrolleras manuellt. Detta sköts istället av affärssystemet via taggavläsning, vilket
innebär att personal antingen kan avvaras eller bidra till att skapa värde på annat håll i
butiken. Vidare förebyggs även svinn av lastbärare och SRS-lådor genom att butiken
genom avläsning i inporten kan spåra vad som har inkommit och vad som har skickats
iväg.
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Tabell 6. Hur kostnaderna påverkas hos "best-case" vid ett införande av RFID.

Kostnader

Kraft

Taggar på SKU

Ica Terminal

Ica Maxi

-

-

Svinn av lastbärare
Anpassning av affärssystem
Personalstyrka i godsmottagning

-

Personalstyrka i plock

-

-

i.f.

-

Personalstyrka i utlastning
Kostnader för svinn
Kostnader för administration av felleveranser

9.2

”Potentials”-flödet

I detta flöde har de företag valts ut som inte alls använder sig av streckkoder i sitt flöde
eller som gör det i en mycket begränsad utsträckning. Den produkt och de företag som
har valts ut till att bilda ”potentials”-flödet är Samarin från Cederroth i Upplands
Väsby och Falun samt Coops terminal i Bro och Coop Forum i Södertälje, se Figur 51.

Figur 51. "Potentials"-flödet

9.2.1

Förutsättningar

Nedan beskrivs de förutsättningar som råder hos respektive aktör i ”potentials”-flödet.

Cederroth
 Det finns lagar gällande naturläkemedel som Cederroth måste uppfylla för
produkten Samarin. Detta innebär bland annat krav på spårbarhet och märkning
med batchnummer.
 Alla lastbärare som levereras från Upplands Väsby saknar streckkodsetiketter.
De pallar som väger över 1000 kg och levereras från Falun saknar även de
palletiketter, medan pallar under 1000 kg märks med en EAN 128.
 Ingen avläsning av streckkoder på lastbärare eller SKU sker.
 Inga automatiska kontroller görs i aktiviteterna, utan samtliga kontroller sker
manuellt.
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 Uppdatering av informationen i affärssystemet sker oftast manuellt av
administrativ personal.
 Finns en utlastningsport i Upplands Väsby och 3 inlastnings-/utlastningsportar i
Falun.
 Centrallagret i Falun har mottagning och utlastning på samma lastkaj, vilket kan
orsaka att ordrar blandas ihop.
 Låg teknisk mognadsgrad.

Coop Bro-terminalen
 Ingen avläsning av streckkoder på lastbärare eller SKU.
 Endast manuella kontroller.
 Inlagring och omlagring sker med hjälp av plastbrickor och stor del av
informationshanteringen sker manuellt.
 Informationen i affärssystemet är generellt sparsam.
 Inga streckkodsetiketter fästs på de lastbärare som levereras från Coop Broterminalen.
 Det finns totalt cirka 80 portar in och ut ur terminalen.
 Låg teknisk mognadsgrad.

Coop Forum
 Ingen avläsning av streckkoder på lastbärare eller SKU.
 Inga automatiska kontroller görs i aktiviteterna, utan samtliga kontroller sker
manuellt.
 Svårt att ta fram lagersaldo för olika artiklar.
 Mat för ett värde av 50 000 till 60 000 kr slängs varje vecka på grund av svinn
(utgånget datum etc.).
 Det finns totalt fem portar in till butikens baklager, varav tre används till
livsmedel.
 Det finns totalt fyra portar mellan baklager och butiksyta, varav två används till
livsmedel.

9.2.2

Krav

Som skrevs i avsnitt 5.7.3 och 9.1.2 ställs det i scenarierna krav på respektive aktör
gällande rätt utrustning i form av taggar och läsare. Hur dessa krav påverkar aktörerna
i studien skiljer sig åt, varför det nedan beskrivs mer utförligt hur de uppställda kraven
påverkar varje företag i ”potentials”-flödet.
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Cederroth
Det skapade scenariot för Cederroth kommer att medföra att företagets produktionskostnader ökar till följd av att samtliga SKU märks med EPC-taggar. Dessa taggar ska
integreras med nuvarande streckkodsetiketter som fästes på respektive SKU i
aktiviteten paketering.
För Cederroths del krävs även investeringar i läsare, vilket måste ske på sex ställen. I
Upplands Väsby bör läsare installeras på tre ställen, en direkt efter handlingen där alla
SKU märks med EPC-taggar, en efter palletering och en i utlastningsportarna. I Falun
bör läsare installeras i in-/utportarna, på höglyftande truckar och på lämplig plats efter
avslutad plockrunda. Under förutsättning att två läsare används per avläsningsställe
och sex truckar utrustas med truckläsare måste investeringar i 20 läsare göras.
Vidare måste även Cederroths affärssystem anpassas för att kunna hantera den stora
ökning av information som automatiskt genereras vid användning av RFID-teknik.
Den nya informationen måste kunna processas och vidareförmedlas om den ska kunna
utnyttjas maximalt, vilket ställer höga krav på en uppdatering av Cederroths affärssystem jämfört med idag.

Coop Bro-terminalen
På terminalen i Bro krävs framförallt investeringar i RFID-läsare. Enligt scenariot
behövs läsare i inlastningsportar, på höglyftande truckar, på en lämplig plats efter
avslutad plockrunda samt i utlastningsportar. Då Coop Bro-terminalen har cirka 80 inoch utportar kräver dessa cirka 160 läsare under förutsättning av varje port utrustas
med två läsare.
På Coop Bro-terminalen kommer även att stora investeringar i mjukvara och hårdvara
att krävas, då det befintliga affärssystemet måste anpassas. Ett införande av RFID/EPC
ställer höga krav på informationshantering eftersom en stor informationsmängd ska
kunna processas och kommuniceras till andra aktörer i supply chain, både upp- och
nedströms.

Coop Forum
På Coop Forum i Södertälje krävs det i jämförelse med Cederroth och Coop Broterminalen inte lika stora investeringar. Dock måste investeringar göras i form av
läsare och kostnader uppstår vid anpassning av affärssystemet. Läsare måste installeras
på två ställen, dels i inlastningsportarna och dels i portarna mellan baklagret och
butiksytan. Under förutsättning att två läsare används per port och endast portar där
livsmedel går igenom utrustas med läsare så krävs investeringar i tio läsare.
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På liknande sätt som för Coops terminal i Bro måste anpassningar göras av affärssystemet för att RFID-tekniken ska kunna utnyttjas på bästa sätt. Denna anpassning
bör samordnas med Coops övriga terminaler då dessa tillhör samma koncern och stordriftsfördelar kan utnyttjas.

9.2.3

Effektivitetsförändringar i ”potentials”-flödet

I detta avsnitt presenteras hur de logistiska effektivitetsvariablerna kapitalbindning,
tid, miljö, kundservice och kostnader påverkas vid ett införande av RFID/EPC i
”potentials”-flödet. Vilka aspekter som ingår i respektive effektivitetsvariabel finns
beskrivet i avsnitt 4.5.

Kapitalbindning
Enligt avsnitt 4.5.1 påverkas kapitalbindningen av tillgångarna som kan delas upp i två
delar; anläggnings- och omsättningstillgångar där det främst är omsättningstillgångarna som påverkas av logistiken. Nedan presenteras hur både anläggnings- och
omsättningstillgångarna påverkas vid ett införande av RFID/EPC. Hur kapitalbindningen påverkas hos respektive aktör i ”potentials”-flödet sammanfattas i
Tabell 7.
Cederroth
Genom ökad tillgång till information från efterföljande aktörer i supply chain kommer
bättre prognoser kunna göras, vilket förenklar internplaneringen för Cederroth. Bättre
prognoser kan exempelvis förbättra produktionsplaneringen, vilket minskar risken för
överproduktion av varor som sedan inte kan säljas. Det kan även få till följd att
säkerhetslagret kan minskas, vilket innebär minskad kapitalbindning och mindre
tillgångar i lager.
Det finns även tillgångar för vilka kapitalbindningen ökar vid ett införande av
RFID/EPC. Exempelvis kommer kapitalbindningen för varor i lagret att öka något då
taggkostnaden måste adderas till pallens värde. En tydlig ökning av kapitalbindning i
anläggningstillgångarna kommer även att ske i och med investeringar i truckdatorer
samt läsare till portaler och truckar.
Coop Bro-terminal
Idag sker orderläggning till leverantörer centralt på Coops terminaler och grundas i
efterfrågehistorik från butiker. Genom att basera prognoser på butiksförsäljning istället
för butiksbeställningar kan prognoserna med stor sannolikhet förbättras, vilket skulle
kunna förbättra orderläggningssystemet till leverantörer samt minska säkerhetslager
och övriga lagernivåer. Detta skulle i sin tur minska tillgångarna och kapitalbindningen för Coops terminal i Bro.
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De ökningar i kapitalbindning som beskrevs ovan för Cederroth kommer även att
uppstå hos Coops terminal i Bro. Kapitalbindningen för varor i lagret kommer att öka
genom att en taggkostnad adderas till många SKU. Vidare måste en investering göras i
taggar till samtliga rullburar. Detta kommer, precis som för Icas terminal i Västerås,
dock inte påverkar kapitalbindingen nämnvärt då taggkostnaden är försumbar i
jämförelse med rullburarnas värde.
Även anläggningstillgångarna kommer att öka genom stora investeringar i truckdatorer
samt RFID-läsare till portaler och truckar. Sammantaget är därför Coop Broterminalen det företag i ”potential”-flödet som kommer drabbas av störst ökning i
kapitalbindning.
Coop Forum
Hos Coop Forum sker det inga stora förändringar i kapitalbindning i scenariot jämfört
med kartläggningen. Den största skillnaden är att investeringar måste göras i ett antal
läsare som ökar kapitalbindningen och värdet på anläggningstillgångarna något.
Tabell 7. Hur kapitalbindningen påverkas hos "potentials" vid ett införande av RFID.

Kapitalbindning

Cederroth

Coop Terminal Coop Forum

Investering i läsare
Investering i truckdatorer

i.f.

Investering i taggar till rullburar

i.f.

i.f.

Kapitalbindning i lager pga taggade SKU
Andel säkerhetslager

i.f.

Tid
Tid är ett väldigt centralt begrepp vid en diskussion om effektivitet och logistik. Som
beskrevs i avsnitt 4.5.2 är det svårt att skapa ett totalt sett effektivt logistiksystem om
logistiken inte är tidseffektiv.
I denna studie kan tid anses ha en central roll då scenarierna skapades med utgångspunkt i variabeln tid. Detta avsnitt kan därför snarare ses som en sammanfattning över
de tidsreduktioner som presenterades i scenarierna. Hur tiden i aktiviteterna påverkas
hos respektive aktör i ”potentials”-flödet sammanfattas i Tabell 8.
Cederroth
På Cederroth innebär ett införande av RFID/EPC ett antal förändringar gällande tidsåtgången i olika aktiviteter. Genom hela delprocessen ökar den automatiska kontrollen
samtidigt som den manuella kontrollen i många fall kan tas bort. Då den automatiska
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kontrollen, som sker genom avläsning av taggar, alltid sker parallellt med andra
handlingar tar dessa avläsningshandlingarna inte någon extra tid. Tvärtom så kan tiden
det tar för personalen att göra manuella kontroller minskas eller helt tas bort. Manuella
kontroller görs idag i utlastning i Upplands Väsby samt godsmottagning, inlagring,
omlagring och utlastning i Falun. Tidsbesparingarna genom automatiska kontroller kan
därmed anses vara betydande och påverkar i sin tur Cederroths kostnader på ett
positivt sätt, vilket beskrivs närmare i avsnitt kostnader.
Genom att avläsa färdigplockade och utlastade pallar görs en kontroll tidigt i flödet att
de skickade pallarna överensstämmer med orderbekräftelsen. På detta sätt kan
mänskliga fel avhjälpas och felaktigt plockade order genast korrigeras. Genom att fler
korrekta leveranser skickas minskas även tiden det tar för både Cederroth och dess
kunder att söka upp och administrera felaktiga leveranser, vilket innebär en relativt
stor potential till förbättring för Cederroth.
De nya handlingarna i aktiviteten omlagring gör att påfyllning kan ske betydligt
snabbare, vilket innebär att risken att en plockplats är tom när en expeditör kommer dit
minskas. Vidare kommer lagersaldot att vara bättre uppdaterat då varje förflyttning
direkt registreras i affärssystemet, en förbättring som i sin tur kan få en positiv
påverkan på den totala tiden i delprocessen.
Coop Bro-terminalen
Cederroth och Coops terminal i Bro har många saker gemensamt i sina delprocesser.
Exempelvis sker all hantering och kontroll manuellt, streckkoder avläses inte och den
tekniska mognadsgraden är låg. Detta medför att förändringar i effektivitetsvariabeln
tid sker på liknande sätt för Cederroth och Coop Bro-terminalen.
Liksom på Cederroth ökar den automatiska kontrollen samtidigt som den manuella
kontrollen i många fall kan tas bort, vilket exempelvis minskar tiden i aktiviteterna
godsmottagning och utlastning.
Vidare kommer Coops terminal i Bro att kunna säkra korrekta leveranser till butikerna
med hjälp av avläsning av plockade och utlastade ordrar. Genom avläsningar under en
plockrunda (via truckläsare), efter en plockrunda och i utlastningsporten finns ett antal
platser i flödet där automatiska kontroller kan ske. Idag plockar Coops terminal i Bro,
som nämnts i avsnitt 7.7.2, uppskattningsvis 97,0 % av sina orderrader korrekt, vilket
innebär att potential finns för tidsvinster vid ett införande av RFID/EPC gällande
spårning och administration av felaktiga leveranser.
Idag händer det att expeditörer ställer färdigplockade rullburar och pallar vid fel
utlastningslina, vilket innebär ett tidsödande letande för utlastningskontrollanter. Med
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hjälp av RFID-handläsare kan tid sparas i utlastningen då sökande efter borttappade
rullburar och pallar kan gå fortare.
Den ökade spårbarhet som RFID-teknik medför innebär att arbetet för terminalens
materialplanerare kan underlättas. Genom att använda RFID-teknik kan materialplanerare snabbt söka upp var produkter är och försöka dirigera dessa till den mest
kritiska punkten. Detta innebär att butiker snabbare kan få bristvaror, vilket direkt
påverkar intäkterna som beskrivs mer i avsnittet kundservice.
De nya handlingarna i aktiviteten omlagring gör att påfyllning kan ske betydligt
snabbare, vilket innebär att risken att en plockplats är tom när en expeditör kommer dit
minskas. Detta kan betyda mycket på en stor terminal som i Bro där många
expeditörer arbetar samtidigt och omsättningen på plockpallar är stor. Vidare kommer
lagersaldot att vara bättre uppdaterat då omlagringen registreras i affärssystemet
direkt.
Övriga aktiviteter där tidsreduktion blir aktuellt är vid inlagring och plockning. Genom
att ta bort användandet av brickor i inlagringen minskas tiden för inlagring samtidigt
som viss manuell hantering försvinner och informationen i affärssystemet snabbare
uppdateras. Vidare gör den automatiska kontrollen genom avläsning direkt efter en
avslutat plockrunda att etiketteringshandlingen i plocket som görs idag kan tas bort,
vilket sparar tid i aktiviteten plockning.
Coop Forum
Även på Coop Forum innebär ett införande av automatisk kontroll stora tidsbesparingar i godsmottagningen. Idag kontrolleras varje order manuellt där antalet
mottagna pallar jämförs mot följesedeln. Även de SRS-pallar och SRS-lådor som
levereras kontrolleras och räknas, vilket är en tidskrävande handling som i och med ett
införande av RFID/EPC kan tas bort. Genom korrekt skickade order från Coops
terminaler kommer även det inkommande godset att överensstämma med inköpsordern, vilket innebär färre fel och därmed mindre tid för uppsökning och
administration av felaktiga leveranser.
Vidare kan tiden det tar att leta upp SKU och pallar i butiken och baklagret minskas då
personalen med hjälp av portläsare och handläsare snabbt kan få information om var
de eftersökta sakerna finns.
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Tabell 8. Hur tiden i aktiviteterna påverkas hos "potentials" vid ett införande av RFID.

Tid

Cederroth

Märkning av SKU med EPC-tagg

i.f.

Coop Terminal Coop Forum
-

-

Tidsåtgång i mottagning

-

Tidsåtgång i inlagring

-

Tidsåtgång i omlagring

-

Plockning (inkl. kontroll efter plockning)

-

Utlastning

-

Tid för att administrera fel

Miljö
Miljön påverkar företagen i ”potentials”-flödet på samma sätt som den påverkar
företagen i ”best-case”-flödet. Av denna anledning hänvisas läsaren åter till avsnitt
9.1.3, miljö.

Kundservice
Som beskrevs i avsnitt 4.5.4 kan logistik främst påverka kundservice genom att skapa
god kundservice, vilket sker genom att exempelvis skapa god leveransservice och tillhandahålla materialflödesinformation. Hur kundservicen påverkas hos respektive aktör
i ”potentials”-flödet sammanfattas i Tabell 9.
Cederroth
Ett införande av RFID-teknik skulle förbättra Cederroths kundservice på flera sätt.
Kunder till Cederroth som själva vill utnyttja RFID/EPC i sina delprocesser kommer
att se positivt på att Cederroth väljer att tagga sina SKU och använder taggade pallar,
då detta är en förutsättning för att tekniken ska kunna utnyttjas fullt ut i senare led.
Jämfört med idag då Cederroth i liten omfattning streckkodsetiketterar sina SKU eller
lastbärare, kommer taggning av SKU och lastbärare innebära en stor förbättring för
kunden.
Genom utbyte av information uppströms kommer även bättre prognoser kunna göras,
något som förenklar planeringsarbetet för Cederroth. Exempelvis kommer en
förbättring i produktionsplaneringen kunna medföra en ökad lagerservicenivå eftersom
tillgängligheten i lagret för beställda artiklar kan förbättras. Bättre försäljningsinformation kommer även att underlätta planeringen för annonsvaror och marknadsföringskampanjer då denna efterfråga är komplicerad att prognostisera.
Scenariot innebär också att Cederroth kommer att kunna skicka korrekta leveransaviseringar till kunden direkt efter lastbilen blivit lastad och lämnat lastkajen. Detta
136

- ANALYS OCH DISKUSSION __________________________________________________________________________________________

innebär en ökad kundservice då kunden i ett tidigare skede får information om vad
som i själva verket kommer att levereras från Cederroth, vilket underlättar och ökar
säkerheten i kundens interna planering.
Även antalet felaktiga leveranser kommer att minskas då avläsning i både plock och
utlastning kontrollerar att det som skickas iväg överensstämmer med orderbekräftelsen. En ökad leveranssäkerhet bidrar till mer nöjda kunder då de slipper
kontakta Cederroth för felsökning och korrigering av eventuella problem.
Coop Bro-terminalen
Såsom rutinerna är utformade idag vet inte Coop Bro-terminalens kunder vad som
kommer att levereras förrän godset anländer till butiken. Detta innebär att ingen
planering eller åtgärder kan göras förrän eventuella problem upptäcks i samband med
att leveransen anländer. Scenariot innebär att Coops terminal i Bro kommer att kunna
skicka korrekta leveransaviseringar till sina butiker direkt efter lastbilen blivit lastad
och lämnat lastkajen. Detta innebär en ökad kundservice då butiken i ett tidigt skede
får information om vad som kommer att levereras, vilket förbättrar kommunikationen
och möjliggör att eventuella substitutorder snabbt kan läggas.
En stor potential till förbättring infinner sig också i andelen korrekt skickade orderrader då avläsning både efter avslutad plockrunda och i utlastningen kontrollerar att
det som skickas iväg överensstämmer med vad butiken har beställt. En ökad leveranssäkerhet bidrar till att butikerna blir nöjdare då de slipper kontakta Coop Broterminalen för felsökning och korrigering av eventuella problem.
Genom ett ökat utbyte av information från både leverantörer och butiker kommer
bättre prognoser kunna göras, vilket förbättrar planerings- och prognosarbetet. Ett ökat
informationsutbyte kan leda till att bättre order läggs till leverantörerna, vilket i sin tur
kan innebära ett bättre utnyttjande av lagerplatser och ökad lagerservicenivå hos
terminalerna. Detta då tillgängligheten för butikens artiklar kan förbättras, vilket i sin
tur direkt påverkar kundservicen.
Coop Forum
Kundservicen hos Coop Form kan främst ökas i scenariot genom att minska risken för
tomma hyllor. Denna risk kan minskas med hjälp av RFID-teknik på följande sätt:
 Korrekt plockade order gör att det som beställs även levereras.
 Leveransavisering från Coops terminal i Bro möjliggör för Coop Forum att
planera och förebygga eventuella problem, då exempelvis substitutorder kan
läggas i tid.
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 Beställningsrutinerna kan förbättras då mer information finns att tillgå om hur
många varor av varje artikelnummer som borde finnas i butiken. Förbättrad
information möjliggör även att orderläggning enklare kan övergå från att vara
manuell till att vara automatisk.
Tabell 9. Hur kundservicen påverkas hos "potentials" vid ett införande av RFID.

Kundservice

Cederroth

Coop Terminal Coop Forum

Service genom EPC-taggade SKU

-

Service genom leveransavisering

-

Andel felleveranser

-

Lagerservicenivå

-

Kostnader
Kostnader som kan uppstå för att upprätthålla eller skapa effektiv logistik i ett företag
är, enligt avsnitt 4.5.5, exempelvis kostnader för personal, material samt kostnader för
informationssystem. Nedan presenteras hur företagens kostnader påverkas av ett
införande av RFID/EPC. Hur kostnaderna påverkas hos respektive aktör i ”potentials”flödet sammanfattas i Tabell 10.
Cederroth
Med hjälp av RFID-teknik kan Cederroth förbättra sina interna processer betydligt,
något som innebär både ökade och minskade kostnader i olika led. Till de ökade
kostnaderna hör inköp av taggar som sätts på SKU efter tillverkning. Denna kostnad
kommer vara en rörlig kostnad vars storlek beror av antalet SKU som tillverkas.
Kostnaden kan dock förväntas öka 3,5 gånger vid användande av taggade etiketter
istället för enbart streckkodsetiketter enligt avsnitt 3.6.2.
Ytterligare en hög kostnad som uppkommer i samband med ett införande av
RFID/EPC gäller uppdatering eller inköp av mjukvara. Systemintegration måste göras
dels med Cederroths existerande affärssystem, såsom system för lagerstyrning,
transport och materialplanering, och dels med kunders affärssystem. Utan denna
anpassning skulle all den information som genereras genom avläsningar i processen
inte kunna utnyttjas optimalt.
Kostnaderna hos Cederroth kommer emellertid inte enbart att öka. Som nämnts
tidigare under avsnitt tid och kundservice innebär ett införande av RFID/EPC att
andelen manuella kontroller kan minskas och ersättas med automatisk kontroll i form
av taggavläsning. I Cederroths fall kommer denna förändring främst innebära att
personal som tidigare arbetat mestadels i godsmottagning, utlastning och
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administration istället antingen kan avvaras eller bidra till att skapa värde på andra
områden. I och med avläsningar i plockningen och utlastning hos Cederroth minskas
även andelen felaktiga leveranser, vilket i sin tur minskar kostnaderna för att åtgärda
och administrera dessa.
Slutligen kommer även Cederroth uppleva kostnadsbesparingar gällande hantering av
lastbärare, något som idag är relativt kostsamt på grund av stort svinn. Denna
kostnadsbesparing uppkommer genom effektivare kontroll och registrering av
inkommande och utgående lastbärare genom att lastbärarnas EPC-taggar automatiskt
läses av på ett antal positioner i delprocessen.
Coop Bro-terminalen
Det finns även en stor potential hos Coops terminal i Bro att kunna förbättra sina
interna processer vid ett införande av RFID/EPC. För att kunna göra detta krävs stora
investering som dock kan leda till kostnadsbesparingar när RFID-systemet är färdigimplementerat och i gång.
De största kostnaderna för Coop Bro-terminalen är inledningsvis anpassning och
uppdatering av affärssystemet. Ju större verksamheten är desto mer komplext är affärssystemet generellt, vilket innebär att stora kostnadskrävande förändringar måste
genomföras hos Coop. Det är även viktigt att systemintegration sker mellan affärssystemen i Coops terminaler, Coops butiker och Coops leverantörer. Coops terminal i
Bro kommer även att ha ett stort antal avläsningar varje dag då inflödet och utflödet av
lastbärare är stort. Detta innebär en stor ökning i datamängd som måste hanteras och
kunna användas på ett tillfredsställande sätt, något som ställer höga krav på det nya
(anpassade) affärssystemet.
Minskningen av manuella kontroller kan komma att innebära relativt stora kostnadsbesparingar hos Coop i Bro. Exempelvis arbetar idag nio personer i godsmottagningen
av livs, varav fem arbetar som kontrollanter. I både godsmottagning, utlastning och
administration kan automatisk kontroll medföra personalneddragningar vilket skulle
leda till stora kostnadsbesparingar. I och med avläsningar i godsmottagning och
utlastning hos leverantören och Coops terminaler minskas även andel felaktiga
leveranser, vilket i sin tur minskar kostnaderna för att åtgärda och administrera dessa.
Avläsning av taggar i delprocessflödet möjliggör även att en varning kan ges när något
verkar vara avvikande. Exempelvis kan en varning sändas ut om en SKU har ett för
kort bäst-före-datum, vilket innebär att SKU och pallar omedelbart kan returneras till
leverantören efter första avläsningen i godsmottagningen. På samma sätt kan även
Coops terminal få en varning om de levererar SKU med för kort datum till sina
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butiker. Då svinn kan uppgå till betydliga summor finns en stor potential till kostnadsbesparingar för terminalerna och butikerna genom denna kontroll.
Automatiska avläsningar i godsmottagning och utlastning medför även att den interna
kontrollen och spårbarheten av lastbärare kan effektiviseras. Genom att exakt veta vad
som går in och ut ur terminalen i Bro kan andelen svinn minska ytterligare.
Coop Forum
Hos Coop Forum uppkommer likartade kostnader och kostnadsbesparingar som redan
beskrivits för Cederroth och Coops terminal i Bro varför de som berör Coop Forum
sammanfattas kort nedan:
 Höjda kostnader för att integrera och anpassa existerande affärssystem till
Coops terminaler.
 Minskade kostnader när automatiska kontroller delvis kan ersätta manuella.
Idag kontrolleras även antalet SRS-pallar och SRS-lådor manuellt, vilket kan
upphöra vid avläsning i in-/utporten. Därmed kan mer exakta siffror över vilka
SRS-pallar och SRS-lådor som finns i butik tas fram samtidigt som personal
som tidigare skötte de manuella kontrollerna kan hjälpa till på andra områden.
 Minskning av svinn på grund av utgånget datum då butiken kan få SKU med
bättre datum. Svinn motsvarar i dag upp till 60 000 kr i veckan hos Coop
Forum, en siffra som skulle kunna minskas betydligt med automatisk datumkontroll.
Tabell 10. Hur kostnaderna påverkas hos "potentials" vid ett införande av RFID.

Kostnader

Cederroth

Taggar på SKU

Coop Terminal Coop Forum
-

-

Svinn av lastbärare
Anpassning av affärssystem
Personalstyrka i godsmottagning
Personalstyrka i plock

-

-

Personalstyrka i utlastning

-

Kostnader för svinn

-

Kostnader för administration av felleveranser
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9.3

Fördelar och nackdelar som kan uppstå för supply chain

I avsnitt 9.1.3 och 9.2.3 har de utvalda scenarierna analyserats utifrån de effektivitetsvariabler som beskrevs i avsnitt 4.5 och som enligt Jonsson och Mattsson (2005)
påverkar logistisk effektivitet. Dessa variabler lyfter fram de effektivitetsförändringar
som kan uppstå inom ett specifikt företag. I avsnittet nedan lyfts perspektivet och de
effektivitetsförändringar som kan komma att påverka hela supply chain presenteras.

Fördelar
Genom att använda standarden för RFID, EPC, ökas möjligheten för resultatrik
spårbarhet. Då varje SKU och pall har en unik identitet kan dessa noga följas och
information om när och vart de har skickats kan tas fram. Detta medför exempelvis att
leverantörer snabbt kan meddela sina kunder exakt vilka SKU eller pallar som ska
återkallas vid ett eventuellt behov. Idag tvingas leverantörer i samma situation kalla
tillbaka en stor mängd varor då det är svårt att avgöra exakt vilka SKU och pallar som
är felaktiga och inte. Med hjälp av RFID-teknik och ökad spårbarhet kan leverantörer
således minska de kostnader och intäktsförluster som tidigare drabbade dem vid en
återkallning av produkter. Möjlighet till effektiv spårbarhet är dessutom viktig då EUdirektiv tvingar aktörer i supply chain att kunna spåra objekt både uppströms och
nedströms, vilket idag uppfylls, dock mindre effektivt med hjälp av streckkoder och
elektonisk leveransavisering.
Den ökade spårbarheten som RFID-tekniken möjliggör medför även att ansvars- och
ägarfrågan i en supply chain alltid är klarlagd. Under antagande att läsbarheten är
100 % kommer exempelvis Cederroth i Falun kunna veta hur många pallar och SKU
de skickat till Coops terminal i Bro eller Icas terminal i Västerås. I Coops och Icas
godsmottagning avläses godset igen och om det då uppstår en differens är det
transportföretaget som bär ansvaret för de förlorade enheterna. Genom att en tidstämpel skapas vid varje avläsning finns det alltid möjlighet att se mellan vilka punkter
SKU:n eller pallen befann sig vid en viss tidpunkt, vilket hjälper till att svara på frågan
vem som är ägare för lasten när ett problem uppstår. Som en följd av detta kan mindre
tid läggas på att försöka hitta var felet uppstått och vem som bär ansvaret, vilket
innebär en kostnadsbesparing för samtliga aktörer i en supply chain. Den ökade spårbarheten hjälper även till att förhindra stöld och försvinnande av lastbärare eftersom
godsets rörelser blir lättare att följa och undersöka.
Som nämnts i avsnitt 2.1.1 används SRS-returpallar med integrerad RFID-teknik redan
idag, men det är endast SRS själva som nyttjar tekniken. Dock medför RFIDmärkningen att pallarna är dyrare att ersätta om de försvinner i flödet, vilket kan
medföra stora kostnader varje år. Denna kostnad skulle kraftigt reduceras om spårbar141
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heten av pallarna i sig förbättrades, vilket skulle vara en mycket viktig kostnadsbesparing för berörda aktörer. Eventuellt skulle denna besparing i sig kunna finansiera
en stor del av investeringarna och kostnader för en implementering av RFID/EPC.
Enskilda företag är idag väldigt beroende av företag upp- och nedströms i supply chain
då det enskilda företaget inte kan utnyttja konkurrensfördelar om inte andra aktörer i
supply chain presterar tillfredsställande. Idag skulle det därför kunna ses som att
supply chains konkurrerar med varandra snarare än enskilda företag, vilket tala för ett
ökat samarbete mellan aktörer i en supply chain.
Både Ica och Coop har idag integrerade affärssystem mellan terminal och butik där
kommunikation sker mellan parterna. Däremot är det sällan som leverantörer får ta del
av information från aktörer längre fram i supply chain och vice versa, vilket kan
förändras vid ett införande av RFID/EPC. Ett väl fungerande informationsflöde är,
precis som ett väl fungerande fysiskt flöde, viktigt för att nå bra resultat. Ett ökat
informationsutbyte uppmuntrar till samarbete mellan olika aktörer i supply chain
genom förbättrade relationer och öppnare kommunikation. På detta sätt kan en supply
chain nästan ses som en enhet istället för som i kartläggningen tre enheter.
Komplexiteten i supply chains ökar i och med ökad internationalisering och ett utökat
antal aktörer. Detta innebär att det blir viktigare för företag runt om i världen att
använda sig av liknande standarder i sitt arbete. EPC, som är den enda standarden för
RFID-teknik i supply chain idag, skulle kunna underlätta kommunikation och
informationsutbyte mellan olika aktörer, både nationellt och internationellt. Genom en
gemensam internationell standard skulle många problem som uppstår idag mellan
företag kunna minskas, vilket innebär att fördelarna med att införa EPC och RFID för
en supply chain kan bli markanta.
En konkurrensfördel kan även uppkomma om en supply chain implementerar
RFID/EPC i sina processer och drar fördel av de positiva effekter som tekniken
möjliggör. Vidare kan varje enskild aktör bli mer attraktiv om de kan erbjuda EPCtaggade SKU och pallar till sina kunder. Att erbjuda RFID-tjänster tidigt i
utvecklingen kan dock bara ses som en konkurrensfördel om tekniken utvecklas och
börja användas av ett flertal kunder och andra branschaktörer. Om tekniken inte
etablerar sig kommer ett införande istället innebära stora kostnader och tjänster som
inga kunder är intresserade av.
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Nackdelar
I enlighet med ett av antagandena som presenterades i avsnitt 5.7.3 är läsbarheten av
EPC-taggarna närmare 100 % i scenarierna och analysen. För att scenarierna som
beskrivits ovan ska kunna fungera som det framställts krävs det att nästan alla taggar
kan läsas av vid samtliga avläsningsstationer. Exempelvis blir den automatiska
avläsningshandlingen efter en plockad order som finns i ett flertal scenarier, inte
meningsfull om inte alla taggar kan läsas av och felplock kan åtgärdas. Kravet på
100 % läsbarhet kan ses som svåruppnåeligt, vilket till viss del stämmer. Huruvida läsbarheten blir så hög som önskas beror på placering av taggar och läsare, men även på
den utveckling som just nu pågår gällande teknisk utrustning. Som ett tillägg bör ändå
nämnas att streckkodsavläsning idag är långt ifrån 100 %. Hos Ica i Västerås där
leverantörers streckkodsetiketter skannas och används uppskattas cirka 5 % av alla
streckkodsetiketter vara läsbara. Hos Coop i Bro kan motsvarande siffra inte
presenteras då de inte skannar streckkodsetiketter på pallar från leverantörerna. Den
låga läsbarheten idag innebär att om en bättre läsbarhet än cirka 5 % kan uppnås med
RFID/EPC blir kontrollerna bättre och kostnadsbesparingar kan då uppnås.
Ett införande av RFID/EPC i en supply chain innebär stora kostnader och ökad
kapitalbindning för samtliga aktörer. Ett problem som kan uppkomma är att olika
aktörer får stå för olika stora kostnader i sina delprocesser, vilket inte nödvändigtvis
korrelerar med hur stora fördelar en enskild aktör kan uppnå med hjälp av RFID. Detta
skulle således kunna leda till motsättningar inom en supply chain.
I Sverige är RFID-teknik ett relativt nytt fenomen i öppna system och antalet personer
som aktivt arbetat med RFID-teknik är lågt. Detta innebär att det kan vara svårt att få
tag på kompetent personal med erfarenheter av att ha arbetat med RFID-teknik. Brist
på RFID-personal gäller för allt från expertrådgivning till systemintegration och kan
innebära att en eventuell utrullning av RFID/EPC hos företag kan försenas.
Som beskrevs under avsnitt Fördelar innebär den ökade internationaliseringen att
komplexiteten hos supply chains ökar genom att supply chains blivit längre och mer
fragmenterade. Även ökad outsourcing och kortare produktlivslängd ökar enligt avsnitt
3.6.2 komplexiteten i supply chain. Detta kan ses som en nackdel då ett införande av
RFID/EPC måste ske bland företags kunder och/eller leverantörer för att företag ska
kunna omdesigna tidigare processer och uteslutande arbeta med RFID-teknik istället
för streckkodsteknik. Även integrering av olika aktörers affärssystem blir mer
komplicerat ju fler aktörer som är involverade, vilket kan ses som en nackdel när
RFID/EPC ska införas.
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En aspekt som bör belysas och som, beroende på vilka företag som studeras i supply
chain, kan placeras under både fördelar och nackdelar är hur användning av taggade
trä- och SRS-pallar påverkar kostnader i supply chain. Idag används mestadels
träpallar och i viss mån även SRS-pallar i flödet mellan leverantör och terminal,
medan terminaler använder både rullburar, SRS-pallar och träpallar i sina flöden till
butik. Administrationen av lastbärare hanteras av olika företag, såsom SRS och CHEP,
där prissättningsmodellerna varierar. Att undersöka vilket pris som de studerade
företagen betalar för att använda olika typer av lastbärare faller dock inte inom ramen
för denna studie. Detta beror främst på att denna kostnad i stor utsträckning påverkas
av de externa transportörerna, vilka har avgränsats bort. Detta innebär att inga analyser
kan göras i denna studie gällande hur användande av SRS-pallar och taggade träpallar
kan komma att förändra kostnaden för respektive företag. Författarna väljer dock att
poängtera för läsaren att en eventuell kostnad eller besparing kan uppkomma för
respektive företag vid användning av taggade lastbärare.
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10 Slutsatser och resultat
I detta kapitel presenteras resultatet av studien. Från den genomförda
analysen dras slutsatser som presenteras i form av sammanfattande tabeller
och förklaringar av effektivitetsförändringarna i respektive flöde.
Som en påminnelse för läsaren inleds detta kapitel med en kort bakgrund till analysen
och hur denna genomfördes.
Med utgångspunkt i kartläggningen valdes de företag i varje led ut (en leverantör, en
terminal och en butik) som i störst respektive lägst utsträckningen använder sig av
dagens streckkodsteknik. Detta resulterade i två flöden som benämns ”best-case”flödet och ”potentials”-flödet. Dessa utgör motpolerna av de företag som deltagit i
studien vilket innebär att de företag som inte blivit utvalda i analysen hamnar i ett
intervall mellan resultaten för ”best-case”-flödet och ”potentials”-flödet. Studien har
vidare genomförts genom att använda kvalitativa resonemang och analyser. All
kvantitativ analys, såsom cost-benefit-analyser, lämnas således till vidare studier.
Vidare har ett antal antaganden gjorts som utgör utgångsläget för analysen:
 EPC-taggar återfinns på samtliga lastbärare (träpallar, SRS-pallar och rullburar)
och SKU:n (kartonger och SRS-lådor)
 Läsbarheten av EPC-taggar är närmare 100 %
 Information delas mellan aktörerna i flödet
Utgångsläget innebär således att en implementering av RFID-teknik redan är gjord hos
aktörerna. Vidare ses tekniken som utvecklad och möjliggör informationsdelning och
taggavläsning vid ett antal stationer i flödet. Författarna utgår även ifrån att ingen
anpassning av lagermiljön har gjorts utan att lokalernas utformning motsvarar så som
den ser ut idag.

10.1

Effektivitetsförändringar

Den viktigaste slutsatsen som kan dras utifrån analysen är att såväl aktörer som idag
har en utvecklad användning av streckkoder som aktörer med begränsad användning
av streckkoder kan uppnå effektivitetsförbättringar vid användning av RFID/EPC.
Vissa av effektivitetsförändringarna uppstår inom samma områden för ”best-case”och ”potentials”-flödet medan andra skiljer sig åt.
I ”best-case”-flödet kan tidskrävande kontroller, där streckkoder utnyttjas, helt tas bort
och ersättas med betydligt mer tidseffektiva kontroller som innefattar taggavläsningar.
Avläsningar av flera taggar samtidigt utan att fri sikt krävs är som nämnts tidigare den
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största skillnaden mellan streckkoder och RFID. Detta utnyttjas även i ”potentials”flödet, men här är den största förbättringen att en bättre kontroll uppnås i ett flöde där
det tidigare uppstod stora kostnader för fel till följd av bristande kontroller. Vid
användande av RFID-teknik behöver således ingen avvägning göras mellan bättre
kontroll och ökad tidsåtgång, något som ofta är fallet vid användning av streckkoder.
En av de positiva effekterna av RFID/EPC, som främst påverkar effektivitetsvariabeln
kostnader, är den ökade spårbarheten och synliggörandet av produkters lokalisering i
supply chain. Detta beror främst på att stora kostnader kan undvikas vid en eventuell
återkallning av varor men det ger också stora möjligheter till att snabbt följa upp
exempelvis kampanjer och andra stora marknadsföringssatsningar. Genom avläsning i
godmottagningen hos respektive aktör i supply chain möjliggörs även en automatisk
datumkontroll som kan minska kostnader för svinn som för vissa aktörer idag kan vara
betydande.
Den ökade spårbarheten är dock inte bara positiv för produkter i supply chain utan
även för själva lastbärarna som enklare kan kontrolleras och administreras. Detta kan
innebära stora kostnadsbesparingar för samtliga användare av lastbärare i supply
chain. Vidare kan förbättrad spårbarhet även underlätta i ansvars- och ägarfrågor då
avläsningar med tidstämpel på olika ställen i supply chain kan användas som bevismaterial.
Ytterligare en slutsats från analysen är att de aktörer som har mest att vinna på ett
införande av RFID är de som har störst flöde av produkter och lastbärare. Hos en
mindre aktör är det i större utsträckning möjligt att förlita sig på att personalen har
vetskap om exempelvis vad som finns i lager, var varorna står och vilka pallar som
skall skickas iväg. Detta är dock omöjligt för större lager och terminaler, varför
systemstöd och väldefinierade arbetsprocesser för kontroll av flödet är nödvändigt.
Dessa kontroller kan vara tidskrävande, varför även en liten tidsbesparing i en
handling eller aktivitet som på grund av ett stort flöde utförs många gånger, kan ge
stora effekter.
För de båda studerade flödena innebär en implementering av RFID-teknik att stora
investeringar måste göras i både teknisk utrustning och anpassning av affärssystem. De
effektivitetsförsämringar som uppkommer vid ett införande av RFID/EPC är direkt
kopplade till just ökad kapitalbindning och ökade kostnader. Naturligtvis måste dessa
investeringar kunna räknas hem och kostnaderna måste kunna bäras av antingen
intäktsökningar eller kostnadsminskningar till följd av förändringar i andra
effektivitetsvariabler. Innan ett beslut tas för att implementera RFID/EPC måste därför
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varje företag noggrant utreda vilka konsekvenser ett införande skulle ge både på kort
sikt och på lång sikt.
Ytterligare en negativ effektivitetsförändring som kan uppkomma vid ett införande av
RFID/EPC härrör hur återvinning av EPC-taggar ska ske. Detta är i dagsläget inte
klarlagt och om det i framtiden blir nödvändigt att vid återvinning avlägsna samtliga
taggar från SKU:n kan detta blir väldigt kostsamt för leverantörerna som enligt
svenska regler har producentansvar gällande återvinning.
Nedan sammanfattas, för punkter inom respektive effektivitetsvariabel, hur de olika
flödena påverkas av ett införande av RFID/EPC. Pilar används enligt skalan i Tabell
11 och dessa är till för att jämförelser skall kunna göras mellan flödena. De kan på
intet sätt summeras för att erhålla ett totalt resultat utan symboliserar endast en
uppskattning av storleken på förändringen och skillnaden mellan flödena. Således kan
exempelvis inte en uppskattning av en förändring i effektivitetsvariabeln tid jämföras
med en uppskattning av en förändring i effektivitetsvariabeln kostnader.
Tabell 11. Förklaringstabell för bedömning av effektivitetsförändringar

i.f.

ingen påverkan
ingen förändring
liten ökning/minskning
tydlig ökning/minskning
markant ökning/minskning

10.1.1

Kapitalbindning

Både ”best-case”-flödets och ”potentials”-flödets tillgångar och kapitalbindning
påverkas vid ett införande av RFID/EPC. Resultatet visar att graden av påverkan är
nästan lika stor i båda fallen, vilket vid närmare eftertanke är ett troligt resultat.
Oavsett hur utvecklade de bägge flödenas processer är idag, tvingas de investera i ny
RFID-utrustning vars omfattning sätts i relation till aktörernas storlek. I de båda
flödena kommer därför likartade investeringar behöva göras, vilket påverkar
förändringen i kapitalbindning på liknande sätt i både flödena, se Tabell 12.
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Tabell 12. Hur kapitalbindningen påverkas hos "best-case" och "potentials" vid ett införande av RFID.

Kapitalbindning

"Best-case"

"Potentials"

Investering i läsare
Investering i truckdatorer

i.f.

Investering i taggar till rullburar
Kapitalbindning i lager pga taggade SKU
Andelen säkerhetslager

10.1.2

Tid

Hur effektivitetsvariabeln tid påverkar de två utvalda flödena varierar både gällande
omfång och fördelning, se Tabell 13. Sammanfattningsvis medför dock RFID/EPC
stora tidsvinster i båda flödena och framförallt i mottagningen. I samtliga fall förutom
plockning och utlastning upplever ”potentials”-flödet större fördelar med RFID ur ett
tidsperspektiv än ”best-case”-flödet. Detta beror på att ”potentials”-flödet idag har
många manuella kontroller där streckkodsavläsning inte används som hjälpmedel,
vilket kan innebära ett tidskrävande arbete. ”Best-case”-flödet kommer dock att
uppleva mer tidsvinster i plockning och utlastning än ”potentials”-flödet då ”bestcase”-flödet idag har noggranna manuella kontroller i dessa aktiviteter genom streckkodsavläsning som är ytterst tidskrävande. Även ”potentials”-flödet kommer att
uppleva tidsvinster i plockning och utlastning om dock i mindre skala. För
effektivitetsvariabeln tid uppkommer således många tydliga och markanta skillnader,
vilket innebär att tidsvinster i olika aktiviteter är en av de största fördelarna med ett
införande av RFID.
Tabell 13. Hur tiden i aktiviteterna påverkas hos "best-case" och "potentials" vid ett införande av RFID.

Tid

"Best-case"

Märkning av SKU med EPC-tagg

i.f.

Tidsåtgång i mottagning
Tidsåtgång i inlagring

i.f.

Tidsåtgång i omlagring

i.f.

Plockning (inklusive kontroll efter plockning)
Utlastning
Tid för att administrera fel

148

"Potentials"
i.f.

- SLUTSATSER OCH RESULTAT __________________________________________________________________________________________

10.1.3

Kundservice

Även för effektivitetsvariabeln kundservice är det stora skillnader mellan ”best-case”flödet och ”potentials”-flödet, där det sistnämnda flödet upplever störst effektivitetsförbättringar, se Tabell 14. Detta beror på att ”potentials”-flödet sedan tidigare haft
sämre kontroller och sämre informationshantering än ”best-case”-flödet, vilket
påverkat kundservicen negativt. Framförallt bidrar färre felleveranser och leveransavisering till att kundservicen kan förväntas öka betydligt. Även ”best-case”-flödet
påverkas positivt vid ett införande av RFID/EPC till följd av bättre kommunikation
och bättre informationshantering.
Tabell 14. Hur kundservicen påverkas hos "best-case" och "potentials" vid ett införande av RFID.

Kundservice

"Best-case"

"Potentials"

Service genom EPC-taggade SKU
Service genom leveransavisering
Andel felleveranser
Lagerservicenivå

10.1.4

Kostnader

Precis som vid kapitalbindning är graden av påverkan på effektivitetsvariabeln
kostnader relativt likartad i de två utvalda flödena, se Tabell 15. Anpassning av affärssystemet är en engångskostnad som i båda fallen kommer att utgöra en stor kostnadsökning, vilken i ”potentials”-flödet förväntas bli markant då företagen idag har sämre
uppdaterade affärssystem än ”best-case”-flödet. Även de rörliga kostnaderna kommer
att öka för båda flödena genom en ökad produktionskostnad till följd av att samtliga
SKU ska taggas. Kostnadsökningar bör dock sättas i relation till de kostnadsminskningar som kan förväntas följa ett införande av RFID/EPC. Exempelvis kommer
personalstyrkan överlag att kunna minskas liksom olika typer av svinn samt kostnader
för administration av felleveranser. I båda flödena kommer likartade kostnadsökningar
och kostnadsminskningar att uppkomma, vilket påverkar förändringen i kostnader på
liknande sätt i båda flödena.
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Tabell 15. Hur kostnaderna påverkas hos "best-case" och "potentials" vid ett införande av RFID.

Kostnader

"Best-case"

Taggar på SKU
Svinn av lastbärare
Anpassning av affärssystem
Personalstyrka i godsmottagning
Personalstyrka i plock
Personalstyrka i utlastning
Kostnader för svinn
Kostnader för administration av felleveranser
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11 Egna reflektioner
I detta kapitel presenteras författarnas tankar om studien och dess resultat
samt reflektioner som gjorts under arbetets gång angående aspekter som vi
inte hunnit undersöka tillräckligt utförligt för att kunna ta med i rapporten.
I föregående kapitel presenterades de resultat och slutsatser som har framkommit
under studien och som besvarar det syfte som formulerades i kapitel 1. Under studiens
gång har författarna även erfarit andra tankar och reflektioner som skulle kunna vara
av intresse för läsaren, vilka presenteras nedan.
Då scenarierna gjordes med utgångspunkt i att läsbarheten på taggar är närmare 100 %
och att implementeringen redan är gjord, framgår endast ett fåtal negativa effektivitetsförändringar i resultatet och slutsatserna. Något som dock bör framhävas är att många
och stora problem kan uppkomma under implementeringsfasen, problem som har fallit
utanför denna studie. Bland annat kan problem gällande mjukvara och hårdvara samt
brist på personal med erfarenhet och kompetens inom RFID/EPC uppkomma om
utvecklingen går fort. Under denna fas kommer även den normala verksamheten att
påverkas, vilket kan leda till minskade intäkter och ökade kostnader under en kortare
period. Vidare kan det även uppkomma kostnader som berör ny formgivning på förpackningar och SKU samt vissa ombyggnader av existerande lokaler för att tekniken
ska kunna anpassas och tillämpas optimalt. Slutligen kan problem även uppstå till följd
av att företag såsom Ica och Coop har nära affärskontakt med ett stort antal företag,
vilket kan ses som en mycket komplex affärsmiljö. Att få samliga leverantörer och
kunder att gå över till en ny teknik som RFID är svårt och kan tänkas ta lång tid.
Något som vidare är viktigt att poängtera är att hela processen i ett företag måste
förändras för att de stora effekterna med RFID-tekniken skall kunna uppnås. Att märka
SKU och pallar med EPC-taggar utan att omforma dagens processer skulle i stort sett
inte ge några positiva effekter utan endast medföra stora kostnader. Detta gör att det är
viktigt att samtliga aktörer i en supply chain är överens om att en satsning bör genomföras med omdesignade processer som följd. Vidare är det viktigt att gemensam
vidareutbildning hålls för personal i hela supply chain samt att alla företag i supply
chain utformar logistikstrategier som involverar RFID-teknik. Avsaknad av detta
skulle annars kunna innebära att en helhjärtad satsning inte görs, vilket riskerar högre
kostnader i implementeringsfasen än vad som är nödvändigt. Det är dock viktigt att
alla företag får ha en åsikt och själva ta ställning gällande ett införande av RFID/EPC.
Om användandet tvingas fram av något företag finns det en risk att de totala effekterna
kan blir negativa.
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Som en följd av förbättrade processer och investeringar i en anpassning av affärssystemet kommer även en hel del andra förbättringar att uppkomma som inte direkt rör
införandet av RFID/EPC. Det är därför viktigt att även ta hänsyn till dessa sidoeffekter
när en utredning görs över de konsekvenser som ett införande av RFID/EPC kan ge
varje enskilt företag.
I och med den valda metoden har inte varje scenario kunnat diskuteras i analysen.
Detta innebär tyvärr att vissa viktiga aspekter som skulle kunna ha framkommit i andra
flöden inte har lyfts fram. Ett exempel är SRS-lådorna som Swedish Meats och Arla
använder på SKU-nivå istället för kartonger. Användande av SRS-lådor skulle delvis
ta bort återvinningsproblemet med taggar då dessa är inkorporerade i handtagen.
Vidare skulle eventuellt kapitalbindningen och kostnaden öka något beroende på
vilken kostnad som i framtiden kommer att tas ut för SRS-lådorna. Ytterligare ett
exempel är att inga färskvaruterminaler finns med i de två utvalda flödena. En färskvaruterminal skulle eventuellt kunna uppleva större effektivitetsförbättringar med
exempelvis automatisk datumkontroll då produkterna som går via denna terminal har
kortare hållbarhet är produkter i terminaler med kolonialvaror. Vidare sker fler
felplock i dessa lager hos både Ica och Coop, vilket borde ge större effektivitetsförbättringar än vad som är fallet för kolonialterminalerna.
Ytterligare en aspekt som inte har lyfts fram i studien är vilka effektivitetsförändringar
som skulle kunna uppkomma vid en mer utbredd användning av streckkoder. Om en
studie skulle göras med liknande antaganden (gällande närmare 100 % läsbarhet, alla
företag streckkodsetiketterar sina SKU och pallar etc.) skulle flertalet av de
effektivitetsförbättringar uppkomma som presenterades i denna studie. Exempelvis
kan spårbarhet av varor förbättras på liknande sätt, men även kontrollen i olika
aktiviteter skulle kunna förbättras. Dessa kontroller skulle dock innebära en drastisk
tidsökning jämfört med RFID/EPC eftersom en stor del av streckkodskontrollerna sker
genom manuell avläsning av en produkt/SKU/pall i taget. Således kan RFID/EPC
snarare ses som en möjlighet att skapa ett snabbare och mindre personalintensivt flöde
än som ett substitut för streckkoder.
En av studiens avgränsningar innebär att scenarier endast har gjorts där RFID-teknik
används på pall- och kartongnivå. En följd av denna avgränsning är att de effektivitetsförändringar som presenterats i studien inte direkt är jämförbara med de effektivitetsförändringar som skulle kunna uppkomma vid användning av RFID-teknik på artikelnivå. Att ha taggar på samtliga artiklar skulle främst förändra delprocessen i butikerna
och främst de aktiviteter som uppstår efter det att artiklar packats ur sina SKU.
Exempelvis skulle kassafunktionen kunna tas bort och ersättas med automatisk
avläsning vid utgången, vilket skulle minska personalbehovet. I dagsläget ser
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författarna dock inte några större fördelar för supply chain att taggar på artikelnivå då
den markanta ökning av kostnader och kapitalbindning överskuggar de effektivitetsförbättringar som idag skulle kunna uppkomma. RFID på artikelnivå skulle möjligtvis
kunna bli intressant i framtiden, men för att det ska bli verklighet måste kostnaderna
för taggar minskas drastiskt.

11.1.1

Hur väl överensstämmer resultatet för andra branscher?

Även om läsaren arbetar i en annan bransch än dagligvarubranschen kan studien skapa
en förståelse för hur RFID-teknik kan nyttjas i en supply chain. Hur olika branscher
påverkas av ett införande av RFID-teknik skiljer sig dock ganska mycket åt varför
resultatet i denna studie inte nödvändigtvis är direkt applicerbart på andra branscher.
Exempelvis är svinn och bäst-före-datum stora frågor inom dagligvarubranschen,
vilket i andra branscher inte alls innebär några problem. Vidare kan branscher där
noggranna kvalitetskontroller inte behöver göras dra större fördelar av RFID/EPC än
dagligvarubranschen då detta innebär att en större andel av flödet kan automatiseras.
Således kan det finnas effektivitetsförändringar i studien som även kan tänkas
uppkomma i andra branschen, samtidigt som en del är och förblir branschspecifika.

11.1.2

Förslag på vidare studier

RFID-tekniken och dess standard EPC är till viss del fortfarande en outforskad teknik
och på många frågor saknas det fortfarande svar. Exempel på område som med
utgångspunkt i denna studie bör undersökas mer ingående är:
 Var är den optimala placeringen av taggar i rullburar och på SKU?
 Hur ser den optimala placeringen av läsare ut hos respektive företag?
 Vilka är de nödvändiga uppgraderingar som måste göras i affärssystemen och
hur mycket kommer detta att kosta?
 Vilken information bör aktörerna dela mellan sig?
 Hur påverkas de externa transportörerna av ett införande av RFID/EPC?
 Hur påverkas kostnaderna för lastbärarhantering för respektive företag?
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Ordlista
Antenn

Antennen möjliggör kommunikation mellan läsaren med
taggen

AOB

Automatisk Order Butik, automatiskt ordersystem i Icas
butiker

EAN

European Article Numbering. En standard för identifiering av
object och tillika namnet på GS1 före den 1 maj 2005

EPC

Electronic Product Code är ett unikt identifieringsnummer
som är framtagen av företaget EPCglobal. EPC är ett
standardiserat nummer som bland annat används av GS1

EPCglobal

En icke-vinstmaximerande organisation vars syfte är att driva
den globala kommersialiseringen av EPC och EPCglobal
Network

EPCglobal Network

Ser till att information från varje avläst produkt (med EPCtagg) når de aktörer som bör ha informationen

Expeditör

Plockar plockorder

Batchnummer

Unikt nummer som tilldelas varje tillverkad batch (produkter
som tillverkas i samma omgång)

GS1

Det nya namnet på EAN sedan 1 maj 2005

GS1-systemet

Benämning på GS1s affärsområden som består
identifiering, informationsbärare och elektronisk handel

Identifieringssystem

Ett system som möjliggör automatisk datafångst

Lastbärare

Lastbärare är ett samlingsnamn för träpallar, SRS-pallar och
rullburar

Läsare

Läsaren kommunicerar tillsammans med antennen med taggen
och avkodar dess informationen till ett format som är
förståligt för affärssystemet

Movex

Ett affärssystem framtaget av Intentia som används av många
företag i studien
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RFID

Radio Frequency Identification. En radioteknik för spårning
och informationsbärande

RFID/EPC

RFID-teknik där EPC-standard används som gränssnitt.

SKU

Stock Keeping Unit. Motsvarar en kartong eller en
ytterförpackning som innehåller ett antal konsumentförpackningar

SRS

Svenska Retursystem. Ett företag som ägs av Ica, Coop,
Axfood och Bergendahls

SRS-pall

En plastpall innehållande två RFID-taggar som är framtagen
av Svenska Retursystem

SRS-låda

En plastlåda från Svenska Retursystem där handtagen
innehåller varsin RFID-tagg

SSCC-nummer

Standardiserat
helpallar)

Streckkod

En kombination av svarta och vita streck som symboliserar ett
identifieringsnummer

Tagg

Eng. tag. Innehåller ett mikrochip och en antenn. I
mikrochipet lagras information som genom antennen överförs
till behöriga affärssystem

Transportband

Förflyttar produkter automatiskt mellan olika stationer

Transportör

Kör och lastar lastbilar. Tillhör oftast en extern speditör

Truckdator

En dator som finns på truckar där lagersystemet finns
åtkomligt. Förmedlar oftast uppdrag i form av inlagring,
omlagring eller plockuppdrag till truckförare och expeditörer

Truckförare

Arbetar med att förflytta helpallar med höglyftande truck

UCC

Uniform Code Council. En amerikansk organisation som
ansvarar för UPC-standarden

UPC

Unified Product Code. Amerikanskt projekt där en gemensam
streckkodsstandard och en unik artikelidentifikation togs fram

identifieringsnummer

för

kollin

(oftast
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Appendix 1 – RFID-teknik
Detta avsnitt är avsett för de läsare som önskar få en djupare förståelse för RFIDteknik och EPCglobal Network. Sist i avsnittet återfinns ett antal case-studies som
visar hur ett antal företag använder RFID-teknik idag.

RFID-teknik
Det finns forskare som härleder RFID:s ursprung till slutet på 1800-talet och början på
1900-talet då radio- och radarteknik uppfanns. Tekniken började dock inte användas
förrän i slutet av 1930-talet då taggar användes till att identifiera flygplan och kallades
för IFF, Identify Friend or Foe. Denna teknik används än idag, dock i mer avancerad
utformning (www.aimuk.org/pdfs/RFID_compendium.pdf).
Ordet RFID uppkom först 1948, vilket också anses vara teknikens födelseår enligt
vissa förespråkare. Under 1950-talet gjordes ett antal experiment med RFID-teknik,
men det var först under 1960-talet som tekniken började få sitt genombrott. Vid denna
tidpunkt kom de första kommersiella tillämpningarna av RFID i form av stöldskydd
som kallas för EAS, Electronic Article Surveillance. Detta system använde sig inte av
information i taggen, utan endast närvaron eller frånvaron av taggen.
Olika RFID-tillämpningar implementerades i större utsträckning under 1980-talet där
intresset i USA främst låg på transporter och åtkomst till lokaler och i Europa på
spårning av djur samt applikationer för industrin och vägtullar. Kommersiella
applikationer av tekniken blev vid denna tidpunkt alltmer vanlig. Mellan 1990 och
2000 vidareutvecklades tillämpningarna från 1980-talet parallellt med prestandan på
taggarna.
(www.aimglobal.org/technologies/rfid/resources/shrouds_of_time.pdf).
Tekniken började även användas till att spåra och kontrollera radioaktiva ämnen samt
spåra flygplan och komponenter inom bilindustrin (Jones et al, 2004). Standarder
började så sakta ta form och intresset för produktstyrning på artikelnivå steg
(www.aimglobal.org/technologies/rfid/resources/shrouds_of_time.pdf).
Idag beskrivs RFID som ett samlingsnamn för enheter som utnyttjar
radiokommunikation. Ett RFID-system består alltid av tre komponenter; en tagg (även
kallad för transponder), som är placerad på objektet som skall identifieras, en eller
flera antenner, som kommunicerar med taggen, samt en läsare, som tolkar och tar emot
information som finns i taggen och skickar informationen vidare till företagets affärssystem (Finkenzeller, 2003), se Figur 52.
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Figur 52. RFID-systemet och dess komponenter. Källa: Jones et al (2004, sid 165)

Taggar
En RFID-tagg innehåller ett mikrochips och en antenn och är vanligtvis utformad som
en liten tunn etikett, se Figur 53. Mikrochipet används till att lagra objektinformation
som exempelvis kan vara ett unikt identifieringsnummer. Antennen i taggen möjliggör
sedan att information om objektet kan överföras via mikrochipet till en RFID-läsare
(Twist, 2004).

Figur 53. En RFID-tagg med mikrochip och antenn utpekade. Källa: Öst (2004)

En tagg i sig är oftast väldigt tunn och kan enkelt inkorporeras i olika förpackningar
(RFID Explained, 2005), se Figur 54. Utseendet på taggen kan dock variera stort
gällande både storlek och design och kan relativt enkelt anpassas till den specifika
tillämpning som den ska användas till (Singer, 2004). Alla tunna versioner av
förpackningar med inkorporerad RFID-teknik kallas vanligtvis för smart labels. Till
dessa hör passerkort till hotell, bilgarage etc. (RFID Explained, 2005).
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Figur 54. Till vänster ses förpackningar med inkorporerade RFID-taggar och till höger ses ett exempel på
enskilda RFID-taggar. Källa: www.streckkoder.se (20051005)

Aktiva, passiva och semipassiva taggar
En viktig del i ett RFID-system är taggens källa till energiförsörjning (Finkenzeller,
2003). Enligt Angeles (2005) kan dagens RFID-taggar vara antingen aktiva, passiva
eller semipassiva. I en aktiv tagg återfinns ett batteri som kontinuerligt ger energi till
taggen, vilket gör att denna typ av tagg är vaken jämt även när den inte är i närheten av
en läsare. En aktiv tagg består ibland även av ett antal tilläggsfunktioner där
funktionen att kontrollera omgivningens temperatur i ett regelbundet tidsintervall är ett
bra exempel. Aktiva taggar sänder väldigt tydliga och klara signaler till läsaren, vilket
gör att dessa kan läsas från ett långt avstånd (Intervju, Jeremy Morton). Storleken på
minnet hos en aktiv tagg varierar beroende på vad den ska användas till, men kan som
mest lagra upp till 1MB (www.aimglobal.org).
Passiva taggar innefattar inte några batterier utan får istället energi genom de elektromagnetiska vågor som sänds ut av läsaren. De elektromagnetiska vågorna framkallar
en ström i taggens antenn som leder till att taggen väcks och sänder information
(Angeles, 2005). Det tar dock relativt lång tid innan en passiv tagg vaknar då den
måste lagra energi tills den når två volt innan den vaknar och kan sända information.
Tiden rör sig om några millisekunder, vilket i dessa sammanhang anses vara lång tid
(Intervju, Jeremy Morton). En av de största fördelarna med passiva taggar är att de är
lättare och mindre än aktiva taggar samt att de teoretiskt sett har en obegränsad livstid
(www.aimglobal.org).
Semipassiva taggar (även kallade för battery assisted) använder både batteri och vågor
från läsaren som energikälla. Denna taggs batteri lever inte konstant utan slås på först
när vågor från en intilliggande läsare väcker taggen. Fördelen med dessa taggar är att
uppvaknandet tar betydligt kortare tid än för passiva taggar samt att signalen från
taggen blir väldigt klar och stark (Ibid).
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De olika taggarna som beskrivs ovan kostar olika mycket samt passar att användas till
olika funktioner. Aktiva och semipassiva taggar används generellt för högvärda
produkter där taggarna läses av från ett långt avstånd (Angeles, 2005). Ett exempel på
användningsområde för aktiva taggar är biltullar där aktiva taggar sätts i bilens
framruta och läses av en läsare fastsatt på långt avstånd från bilen (Intervju, Jeremy
Morton).

Read-only, write-once/read-many och read-write
Taggar kan även skilja sig åt gällande om de är read-only, write-once/read-many eller
read-write. Read-only taggar kodas med data vid produktionprocessen och kan därefter
inte programmeras om. Write-once/read-many kan, som namnet avslöjar, endast
programmeras en gång och programmeras vid efterfrågan. Det sista alternativet, readwrite, tillåter ändring av information valfritt antal gånger (Singer, 2004). De billigaste
taggarna är de som endast kan läsas eller de som endast kan tillföras information en
gång. Taggar där informationen kan programmeras om kostar mycket mera och kräver
ett ”omprogrammeringssteg” någonstans i supply chain (Twist, 2004). Read-write
taggar används enligt Angeles (2005) främst till högvärda produkter, medan read-only
taggar används till billiga produkter.

Frekvens
RFID-taggar är oftast designade att kunna överföra information på en specifik
frekvens. Frekvenserna delas enligt Singer (2003) in i Low Frequency, LF, High
Frequency, HF, Ultra High Frequency, UHF, samt Microwaves, se Tabell 16.
Frekvensen påverkar dels systemets läsavstånd, men även dess förmåga att motstå
elektromagnetiskt
brus
samt
tränga
genom
olika
material
(www.latronix.com/019R.htm).
Tabell 16. Olika frekvenser som används för RFID-användning. Källa: www.streckkoder.se

Frekvensnamn Frekvens
LF

125 kHz

HF

13,56 MHz

UHF Europa

865-868 MHz

UHF USA

915 MHz

Micro

2,45 GHz
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Ju högre frekvens en tagg är verksamma på, desto längre avstånd kan den läsas från.
Detta beror på att högre frekvenser lättare tränger igenom material som finns mellan
taggen och läsaren (Intervju, Jeremy Morton). UHF passiva taggar är den variant av
tagg som används mest frekvens i dagsläget. Taggens relativt låga kostnad och långa
läsavstånd gör denna tagg väldigt användbar för att spåra produkter på både pall-,
kartong- och produktnivå (Singer, 2004).

Gen 2
Generation 2, eller Gen 2, är en ny tagg som EPCglobal Inc tagit fram. Gen 2 är en
passiv tagg som fungerar på UHF-bandet. Taggen ska kunna inaktiveras på beställning
och kan redan idag produceras relativt billigt, se prisutveckling för både Gen 1 och
Gen 2 i Figur 55. Detta trots att den nya taggen är relativt avancerad i jämförelse med
dess föregångare (Understanding the EPC Gen 2 Protocol, 2005). Taggen är en write
once-tagg, i vilken köparen kan skriva in ett unikt identifieringsnummer, förslagsvis
ett EPC-nummer. Gen 2 är konstruerad så att den fungerar mellan 856 och 956 MHz
och kan därmed användas överallt i världen så länge läsaren fungerar någonstans
mellan 856 och 956 MHz (Intervju, Mats Wennebo)
EPCglobal Inc har som mål att ta fram en global standard för tillämpning av RFIDtekniken. I ett led att göra detta möjligt för taggar har EPCglobal Inc skickat in Gen 2
protokollet till International Organization for Standardization, ISO (Understanding the
EPC Gen 2 Protocol, 2005). I mars 2006 kommer gen 2 vara en ISO standard 18000 6c
och därmed vara en enhetlig global taggstandard (Intervju, Mats Wennebo).

Figur 55. Prisutveckling på taggar (Källa: PPT-presentation Chris Adcock 2006)
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Läsare och antenn
En RFID-läsare består av en sändare, en mottagare och en avkodare. I nära anslutning
till läsaren finns även en eller flera antenner som möjliggör kommunikation mellan
taggen och läsaren (Intervju, Jeremy Morton). Kommunikation sker då antennen
skapar ett magnetiskt fält med taggens antenn, som med hjälp av det magnetiska fältet
sänder tillbaka radiovågor till läsarens mottagare. Antenner finns i många olika
designer och storlekar och kan byggas in i exempelvis en dörrpost eller port. Oftast är
antennen paketerad tillsammans med läsaren så att de utgör en gemensam enhet
(www.aimglobal.org).
Läsaren omvandlar sedan information i taggen med hjälp av avkodaren till ett format
som företagets affärssystem kan förstå (Angeles, 2005). I det fall en EPC-tagg lästs av
får således affärssystemet information om vilket unikt artikelnummer som lästs av och
sammankopplar detta unika nummer till den övriga information om produkten som
redan finns lagrad i affärssystemet (Intervju, Mike Meranda).
En RFID-läsare har motsvarande uppgift som streckkodsläsaren; att läsa av data från
en informationsbärare. Den största skillnaden mellan dessa är att streckkodsläsaren
bara kan läsa av en streckkod åt gången, medan en RFID-läsare kan läsa av flera
taggar placerade inom ett läsfält (Singer, 2004). Jones et al (2004) hävdare att en läsare
kan läsa av runt 250 taggar på tre sekunder.
Enligt Singer (2003) kan RFID-läsare köpas i två olika utformningar; mobila eller
fasta. Mobila läsare återfinns främst som handläsare eller på fordon som exempelvis
truckar. Fasta läsare återfinns främst i port-liknande öppningar där taggade produkter
kontinuerligt passerar. Denna läsare är idealisk för portar vid godsmottagning och
utlastningskajer (Singer, 2004).
Läsavståndet mellan läsare och tagg beror dels på läsarens energi och dels på
frekvensen som används för att kommunicera. Taggar som används vid höga
frekvenser kan läsas på långt avstånd men kräver samtidigt mer energitillförsel från
läsaren (Angeles, 2005). Läsavståndet, som kan variera mellan ett par millimeter till
upp till 30 meter, påverkas även av miljön i omgivningen, taggens typ och storlek,
antennens placering samt storleken på antennens yta (www.latronix.com/019R.htm).
Enligt Angeles (2005) finns det främst två tekniska problem gällande RFID-läsare. Det
första problemet uppstår när en läsares signaler kolliderar med signaler från en annan
intilliggande läsare. Detta problem kan dock undvikas genom att programmera läsarna
till att inte sända signaler samtidigt. En följd av detta blir dock att en tagg som finns i
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ett område där två läsare är utplacerade läses av två gånger, vilket genererar samma
information två gånger.
Det andra problemet rör radiovågornas frekvens som läsarna använder för att
kommunicera med taggen. Radiovågor är en del av det elektromagnetiska spektrum
som är nationellt reglerat runt om i världen. Olika länder använder frekvensbandet på
olika sätt, vilket gör det svårt att hitta ett gemensamt frekvensområde för RFID i alla
världens länder (Angeles, 2005). Med hjälp av den nya Gen 2-taggen, som beskrevs i
avsnitt 3.3.1, är detta problem dock löst. Detta då Gen 2 kan läsas av mellan 856 och
956 MHz, ett frekvensområde som alla världens länder kan anpassa sig till (Intervju,
Mats Wennebo).

Nivåer av märkning
RFID-taggar kan användas på olika nivåer inom en supply chain; pallnivå, kartongnivå
och artikelnivå. Vilken nivå som används är upp till användaren och relaterar till hur
stor noggrannhet och spårbarhet som användaren vill uppnå (Angeles, 2005).
RFID-taggar på pallnivå eller kartongnivå är genomförbart i många branscher idag och
är den nivå som Wal-Mart har valt att implementera RFID på. Att märka på pall- och
kartongnivå kräver betydligt färre taggar än på artikelnivån, vilket gör att kostnaderna
för denna typ av märkning är lägre (Intervju, Bo Raattamaa). Å andra sidan har studier
gjorda av DHL visat, under antagandet att tekniken fungerar till 100 % och att fullt
informationsutbyte sker mellan samtliga aktörer i supply chain, att RFID på artikelnivå
ger de största effektivitetsförbättringarna. Enligt DHL upplevs minst förbättringar med
RFID på pallnivå, vilket beror på att den ökade spårbarheten och kontrollen jämfört
med dagens palletiketter med streckkod är relativt liten (Julia Antonowska, PPTpresentation 2005).
Idag är det dock svårt att försvara en märkning på artikelnivå och det är endast dyra
varor som exempelvis läkemedel och elektronik som ser ett införande av tekniken som
lönsam. Generellt sett kan sägas att ju färre taggar som används i supply chain, desto
lägre är kostnaden för att implementera RFID. Samtidigt blir spårbarheten och
effektivitetsförbättringarna i supply chain sämre ju mindre detaljerad nivå godset
märks på (Intervju, Bo Raattamaa).
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Omvandling av en GTIN till EPC
I följande stycke återfinns en mer detaljerad beskrivning av hur hur en GTIN kan
omvandlas till ett EPC-nummer.

Figur 56. Omvandling av ett EAN 13-nummer till ett EPC-nummer. Källa: Mats Wennebo, PPTpresentation 2005

De inledande siffrorna i EPC-numret (Header, Filter Value och Partition) talar bland
annat om vilken typ av nummer som följer, om det exempelvis är ett nummer som
bygger på en EAN-standard eller ett nummer från någon annan standard som godkänts
av EPC. Företagsprefixet som inleder ett artikelnummer och som talar om vilket
företag som tillverkat objektet i fråga används precis på samma sätt i ett EPC-nummer.
Även numret som följer på företagsprefixet (Company Prefix) och som talar om vilken
specifik artikel det handlar om, bibehålls på samma sätt. Mellan företagsprefixet och
detta nummer läggs i EPC-numret en ”indicator digit” som talar om att det påföljande
numret är en GTIN, Global Trade Item Number, se avsnitt 3.2.1. Att denna siffra
hamnar i mitten beror på att den tekniska lösningen visade sig vara bättre med den här
utformningen. Den sista siffran i artikelnumret är en kontrollsiffra (Check digit), som
kontrollerar att det är ett korrekt artikelnummer. Denna faller helt bort i EPC-numret
och istället tillkommer ett seriellt nummer som är unikt för varje producerad enhet.
Varje artikel som tillverkas ska på det sättet kunna spåras genom hela supply chain.
(Intervju, Mats Wennebo)
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EPCglobal Network
EPCglobal Network består av fem viktiga komponenter som interagerar för att ge
användaren värdefull information om produkter i supply chain:
 EPC-numret
 ID System
 EPC Middleware
 Discovery Services
 EPC Information Services, EPC IS
EPC-numret är, som tidigare nämnt, det unika nummer som identifierar ett objekt i
supply chain. Detta nummer lagras i en EPC-tagg, vilken kan läsas av en EPC-läsare.
Båda använder RFID-teknik och dessa bildar tillsammans nätverkets ID System. Så
fort en tagg i supply chain läses av registreras EPC-numret, tid, datum och plats där
avläsningen sker. Denna registrering sker genom EPC Middleware som sköter
kommunikationen till EPC IS, som är ett system som möjliggör datautbyte med andra
aktörer, samt företagens övriga informationssystem. Det är också EPC Middleware
som kontrollerar och integrerar EPC-taggar och EPC-läsare samt infrastrukturer på
varje enskild plats där nätverket används. (”The EPCglobal Network”, 2004)
När en eller flera taggar är avlästa och registrerade enligt ovan sker ett informationsutbyte mellan auktoriserade användare via ett nätverk som är baserat på samma infrastruktur som Internet. För att respektive användare ska kunna göra förfrågningar och få
tillgång till specifik data kopplat till ett EPC-nummer används Discovery Services.
Discovery Services innehåller en mängd olika tjänster varav ONS, Object Naming
Service, är en. ONS länkar företags EPC-managernummer till var information om
objektet finns och håller därmed reda på i vilka lokala datorer som informationen finns
tillgänglig. Själva tillgången till nätverket sköts på central nivå via ONS och säkerställer att företags lokala EPC IS är sammankopplade. I EPC IS kan företag själva
bestämma vilka andra aktörer i nätverket som skall få tillgång till inlagd information
om sina olika objekt. (”The EPCglobal Network”, 2004) Det beskrivna nätverket
illustreras i Figur 57.
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Figur 57. Illustration av hur EPCglobal Network fungerar. Källa: PPT-presentation av EPC (Bo
Raattamaa)

Ovanstående beskrivning avser skildra hur nätverket skall fungera. Det bör dock
nämnas att det inte har implementerats fullt ut ännu på någon plats i världen. Vidare
har inte alla standarder för dataöverföring och mjukvaror definierats ännu av
EPCglobal Inc, men den allra största delen av arbetet är idag genomfört. Frågor som
fortfarande behandlas är bland annat patentfrågor då syftet med nätverket är att det
skall kunna användas av alla utan att royalty skall behöva betalas till EPCglobal Inc.
Nätverket skall kunna användas i den utsträckning som varje företag själv önskar utan
royaltykostnader. (Intervju, Mats Wennebo)

RFID – case studies
För att visa hur RFID-tekniken används idag presenteras nedan fyra utvalda företag
och deras arbete med RFID.
Wal-Mart
Wal-Mart, som är väldens största detaljistkedja, är ett förtag som har ett mycket starkt
fokus på RFID. Redan 2002 började företaget genomföra olika tester i labbmiljö och i
april 2003 installerades RFID-utrustning i ett distributionscenter i Texas. I detta första
verkliga test medverkade åtta av Wal-Marts största leverantörer, bland andra Gillette,
Unilever och Procter & Gamble (Roberti [1], 2005). Tanken var redan från början att
fler leverantörer skulle tillkomma efter hand och ett krav ställdes på de hundra största
leverantörerna: från och med januari 2005 skulle produkter vara märkta med RFID på
pall- och kartongnivå (Jones et al, 2004). Detta krav kan tyckas vara mycket hårt och
Wal-Mart har fått kritik för att skjuta över hela kostnaden på sina leverantörer. Detta är
delvis sant, för många leverantörer gäller det att följa Wal-Marts regler om det vill ha
kvar dem som kund, men det har också rapporterats att Wal-Mart har varit flexibla mot
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vissa leverantörer gällande deadlinen i januari 2005 (Twist, 2004). Det bör även
nämnas att många leverantörer, som inte var bland de 100 största, själva har sökt upp
Wal-Mart och velat vara med i samarbetet. De vill vara med från början och lära sig av
tekniken (Intervju, Mats Wennebo).
Den främsta anledningen till Wal-Marts storsatsning på RFID är att de anser att
tekniken skulle kunna effektivisera deras supply chain och vara till stor hjälp i
varuhusen vid varupåfyllning. I butikerna idag finns inget fungerande system för att se
hur mycket som finns på hyllorna. Det enda sättet att undersöka vilka hyllor som
behöver fyllas på är att någon i personalen går runt i butiken och manuellt kontrollerar
hyllorna. Om en tom hylla upptäcks kan streckkoden på hyllkanten läsas av med en
handskanner och denna talar om i fall produkten i fråga finns i lager. Om den finns i
lager måste denna letas fram, något som kan ta upp till 20 minuter för personalen. Om
varan trots letandet inte återfinns på lagret sätter personalen saldot till noll och lägger
istället en beställning. När denna eller annan beställning ankommer till butiken görs
ingen avläsning utan det antas bara att allt som beställs också levereras. Wal-Mart har
upptäckt att detta system inte är optimalt och att det som följd uppstår många problem.
Företaget hoppas att RFID så småningom skall kunna användas för att automatiskt
generera plocklistor, lokalisera produkter i lagret samt spåra var i butiken produkterna
befinner sig. Om automatisk avläsning genomfördes vid ankomsten skulle även bättre
kontroll över aktuellt lagersaldo erhållas (Roberti [1], 2005)
Ovan beskrivna scenarier är idag en realitet i över 100 av Wal-Marts butiker till vilka
RFID-märkta produkter skickas idag. Dessa butiker har läsare i ankomsten till lagret,
mellan lagret och butiken samt vid avfallskvarnen. Systemet registrerar således när
SKU:na anländer till varuhuset, när de flyttas från lagret ut till butik och när
kartongerna kompakteras efter att de blivit uppackade. Detta ger vetskap om att
produkten har levererats, om den befinner sig på lagret eller i butik och om den blivit
uppackad ur sin SKU. Beskriven information delas även med Wal-Marts leverantörer
som därmed kan veta exakt var deras produkter befinner sig (Roberti [2], 2005).
Den 17 oktober 2005 publicerades de första resultaten från Wal-Marts RFID-satsning
och dessa har tagits fram med hjälp av universitetet i Arkansas som varit på plats i 24
av Wal-Marts butiker i 29 veckor. I hälften av butikerna användes RFID och i den
andra hälften arbetade personalen som tidigare. Resultatet som rapporterades var
mycket positivt. I de butiker som använde RFID var antalet tomma hyllor 16 % lägre
och om hyllorna var tomma så fylldes de på tre gånger så snabbt. Att påfyllningen gick
snabbare för RFID-märkta produkter berodde på att de lättare kunde lokaliseras i
butikernas baklager. Det faktum att produkterna var lättare att hitta medförde också att
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10 % färre manuella order lades och att lagernivåerna i baklagret sjönk (Sullivan,
2005).
Gillette
Gillette är ett företag som länge legat i framkant gällande användande av RFID-teknik.
Företaget var med och grundade Auto-ID Center på MIT och var även det företag som
beställde den första riktigt stora ordern av taggar med EPC-teknik. Ordern bestod av
500 miljoner taggar som skulle användas i olika pilotprojekt, bland annat i projekt
tillsammans med Wal-Mart (www.informationweek.com). Gillette var i själva verket
en av de första åtta leverantörerna som deltog i Wal-Marts ursprungliga pilotprojekt
gällande RFID och har varit delaktig sedan dess (www.rfidgazette.org).
Idag använder Gillette RFID för att spåra sina produkter genom supply chain; från
tillverkning via distributionscenter och lager hos återförsäljare och ända ut på hylla i
butik (Ibid). Hyllorna där varorna placeras i butik är så kallade smarta hyllor med
RFID-läsare, som har utvecklats för Gillette av Auto-ID Center. Hyllorna håller reda
vilka produkter som står på dem och kan således varna om en vara har hamnat fel.
Hyllorna kan även meddela när de behöver fyllas på och underlättar således för
butikspersonalen (www.atomer.se). Att hyllan varnar när den börjar bli tom är även ett
sätt att undvika tomma hyllor som i sin tur minskar försäljningen. Pilotstudier med
dessa hyllor startades i början av 2003 hos några större återförsäljare i England och
USA, däribland Wal-Mart (www.rfidjournal.com).
Marks & Spencer
Marks & Spencer är ett företag som sedan början av 2002 har lanserat ett flertal
pilotstudier gällande RFID. Företaget har testat RFID både i interna returlastbärare och
i klädesplagg som sålts i butik (www2.marksandspencer.com/thecompany/).
Klädesplagg som har valts ut för studierna är bland annat kostymer för män som har en
komplex storleksmärkning och som är relativt högvärda. Syftet med pilotstudierna har
varit att testa hur väl tekniken fungerar samt att undersöka hur produkttillgängligheten
kan öka med hjälp av tekniken. I studierna har även teknikens mottagande bland
kunderna testats och utvärderats. För att informera kunderna om märkningen har
broschyrer funnits tillgängliga i butikerna där tekniken testats. I broschyren har
kunderna kunnat läsa att taggarna inte varit utrustade med batterier och således varit
passiva. Taggarna har vidare inte lästs av i kassan utan endast funnits i syfte att
övervaka tillgängligheten. Vidare har taggarna inte innehållit någon mer information
än ett unikt nummer för varje produkt, all övrig information om klädesplaggen har
funnits i Marks & Spencers system (Ibid).
12 (14)

- APPENDIX 1 __________________________________________________________________________________________

Gällande returlastbärare har Marks & Spencer redan infört RFID i 3,5 miljoner lastbärare i sin supply chain för matvaror. Införande skedde i samband med att returlastbärarna skulle bytas ut för att anpassas till europeiskt måttsystem (metersystemet).
Motivet till att införa RFID i lastbärarna istället för att bara ändra måtten var att Marks
& Spencer såg möjligheter att ändra på orderrutiner. De delar som de ansåg skulle
kunna förbättras med hjälp av tekniken var orderläggningen, orderbekräftelser och
spårningen av en order genom supply chain. Resultatet blev också mycket positivt.
Marks & Spencer rapporterar att genomströmningen av produkter har ökat,
bearbetningstiden per order har minskar samt att leveransservicen har ökat
(www.rfidproductnews.com).
Tesco
Tesco är Storbritanniens största supermarketkedja och har haft ett antal pilotprojekt
med RFID-teknik. Ett större projekt som har varit mycket framgångsrikt är deras
RFID-märkning av DVD-skivor, som var företagets pilotprojekt för att verifiera hur
RFID skulle kunna användas hos Tesco. Syftet med denna märkning är att undvika att
hyllor står tomma i butik snarare än att förhindra stöld (www.idtechex.com). För att
undvika tomma hyllor använder Tesco, liksom Gillette, smarta hyllor men hyllorna
hos Tesco är olika utformade jämfört med Gillettes och fungerar något annorlunda. De
unika med hyllorna som används av Tesco är att de är utformade så att en enda läsare
kan kontrollera flera hundra antenner, något som sparar mycket pengar. En läsare kan
kosta så mycket som 10 000 kr och kan vanligtvis bara användas till 1-8 antenner
(www.rfidjournal.com). Tekniken bakom dessa nya smarta hyllor har utvecklats av
MeadWestvaco Intelligent Systems, MWVIS, och har designats för att fungera med
EPC teknik i taggarna och vanliga kommersiella läsare som fungerar inom UHFbandet. Systemet fungerar tillsammans med mjukvara och visar personalen via en
bildskärm när en DVD är felplacerad eller en hylla behöver fyllas
(www.idtechex.com).
MWVIS system är klart mycket billigare än tidigare system för smarta hyllor som
kräver flera läsare, men det är också långsammare. Informationen erhålls inte i realtid
som i många andra system och det beror på att det tar några minuter före läsaren kan
gå igenom alla antenner. Trots detta har Tesco varit mycket nöjda och anser att
kostnadsfördelen med systemet mycket väl väger upp det faktum att informationen
inte uppdateras i realtid. Deras främsta mål med försöken var att minska tiden då
hyllorna står tomma och detta har förbättrats betydligt. Dessutom möjliggör systemet
bättre spårning av produkter då det vid varje läsning av en vara skapas en tidstämpel
som gör att det på ett enkelt sätt går att se var en saknad vara sist befann sig. Detta har
medfört att svinnet har minskat och att det är bättre ordning på hyllorna (Ibid).
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Appendix 2 – Intervjufrågor till kartläggningen
Leverantör
 Vad är specifikt för just den produkt vi följer?
o Hur skiljer sig denna produkt i hantering och flöde gentemot andra
produkter?
o Hur är produkten paketerad?
 Antal i kartong?
 Antal på pall?
 Vad är självkostnadspriset på den specifika produkten?
 Vad är försäljningspriset på den specifika produkten?
 Vilka aktiviteter och handlingar ingår i flödet?
o Vad är syftet med varje aktivitet och handling?
 Vilken typ av streckkod används idag på produkt, kartong respektive pall?
 I vilka aktiviteter läses streckkoderna av?
o Hur läses streckkoderna av?
 Hur används informationen från streckkodsavläsningen?
 Hur många streckkodsskrivare finns?
 Finns det idag några problem med att använda streckkoder i delprocessen?
o Etiketter som är oläsliga?
 Mycket slitage som leder till att streckkoden ej fungerar?
o Felaktig märkning?
o Utsätts för någon form av vätska som gör att streckkoden kan ramla av?
o Miljöpåverkan (t ex frysmiljö) som påverkar?
o Ommärks dessa objekt?
 Hur många lagerportar finns vid utlastning?
 Förekommer det mycket svinn?
o Bäst-före-datum eller annan orsak
 Hur stor andel av era pallar blir felplacerade i lager?
 Hur mycket information får ni från Ica/Coop angående försäljningsstatistik och
vad som finns i deras lager?
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Tredjepart/centrallager
 Vilka aktiviteter och handlingar ingår i flödet i denna delprocess?
o Vad är syftet med varje aktivitet och handling?
 Vilka streckkoder (som leverantören satte på) används i denna delprocess?
 Sätts det på några ytterligare streckkoder i denna delprocess?
 Hur stor andel pallar och kartonger saknar streckkodsmärkning?
 I vilka aktiviteter läses streckkoderna av?
o Hur läses streckkoderna av?
 Hur många streckkodsskrivare finns?
 Hur används informationen från streckkodsavläsningen?
 Finns det idag några problem med att använda streckkoder i delprocessen?
o Etiketter som är oläsliga?
o Mycket slitage som leder till att streckkoden ej fungerar?
o Felaktig märkning?
o Utsätts för någon form av vätska som gör att streckkoden kan ramla av?
o Miljöpåverkan (t ex frysmiljö) som påverkar?
o Ommärks dessa objekt?
 Hur många lagerportar finns vid inlastning respektive utlastning?
 Förekommer det mycket svinn?
o Bäst-före-datum eller annan orsak
 Hur stor andel av era inkommande pallar:
o Stämmer ej överens med den ursprungliga ordern?
o Har ett felaktigt antal ytterförpackningar?
o Blir felplacerade i lager?
 Hur mycket information får ni från Ica/Coop angående försäljningsstatistik och
vad som finns i deras lager?
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Grossist
 Vilka aktiviteter och handlingar ingår i flödet i denna delprocess?
o Vad är syftet med varje aktivitet och handling?
 Vilka streckkoder (som satts på tidigare i supply chain) används i denna
delprocess?
 Sätts det på några ytterligare streckkoder i denna delprocess?
 Hur stor andel pallar och kartonger saknar streckkodsmärkning?
 I vilka aktiviteter läses streckkoderna av?
o Hur läses streckkoderna av?
 Hur många streckkodsskrivare finns?
 Hur används informationen från streckkodsavläsningen?
 Finns det idag några problem med att använda streckkoder i delprocessen?
o Etiketter som är oläsliga?
o Mycket slitage som leder till att streckkoden ej fungerar?
o Felaktig märkning?
o Utsätts för någon form av vätska som gör att streckkoden kan ramla av?
o Miljöpåverkan (t ex frysmiljö) som påverkar?
o Ommärks dessa objekt?
 Hur många lagerportar finns vid inlastning respektive utlastning?
 Förekommer det mycket svinn?
o Bäst-före-datum eller annan orsak
 Hur stor andel av era inkommande pallar:
o Stämmer ej överens med den ursprungliga ordern?
o Har ett felaktigt antal ytterförpackningar?
o Blir felplacerade i lager?
 Hur mycket information delger centrallager Ica/Coop till sina leverantörer
angående försäljningsstatistik och vad som finns i deras lager?

3 (4)

- APPENDIX 2 __________________________________________________________________________________________

Butik
 Vilka aktiviteter och handlingar ingår i flödet i denna delprocess?
o Vad är syftet med varje aktivitet och handling?
 Vilka streckkoder (som satts på tidigare i supply chain) används i denna
delprocess?
 Hur stor andel pallar och kartonger saknar streckkodsmärkning?
 Hur stor andel pallar och kartonger har oläsliga etiketter?
 I vilka aktiviteter läses streckkoderna av?
o Hur läses streckkoderna av?
 Hur används informationen från streckkodsavläsningen?
 Finns det idag några problem med att använda streckkoder i delprocessen?
o Etiketter som är oläsliga?
o Mycket slitage som leder till att streckkoden ej fungerar?
o Felaktig märkning?
o Utsätts för någon form av vätska som gör att streckkoden kan ramla av?
o Miljöpåverkan (t ex frysmiljö) som påverkar?
 Hur många lagerportar finns vid inlastning?
 Förekommer det mycket svinn?
o Bäst-före-datum eller annan orsak
 Hur stor andel av era inkommande pallar:
o Stämmer ej överens med den ursprungliga ordern?
o Har ett felaktigt antal ytterförpackningar?
o Blir felplacerade i lager?
 Hur mycket information delger butikerna Ica/Coop till sina leverantörer
angående försäljningsstatistik och vad som finns i deras lager?
 Hur fungerar returflödet av returbackar och returpallar?
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