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Abstract 

The Armed Forces is looking to improve control of where articles are and the monitoring of 

their condition within its clothing supply. That is why Försvarets Materielverk is working on 

a motion to tag the Armed Forces clothing with passive RFID-tags. A cost/benefit analysis 

has been made in this report in order to find out whether the investment is economical 

justifiable and what costs and benefits arose. The analysis tool that was used is based on the 

PENG-model. The analysis had three scenarios with the difference that each scenario included 

various amounts of clothing to tag.  There has also been made an analysis where only the 

benefits regarding decreasing amount of lost clothes and simplified inventory were included.  

The result of the first analysis was that none of the scenarios was profitable during the first 

year. Though, after 5-10 years after the introduction, depending on the scenario and the 

discount rate used for the investment, the investment is profitable. If only the benefits 

regarding decreasing amount of lost clothes and simplified inventory had been included, the 

two larger scenarios would be possible to implement but they would only be profitable after a 

little over ten years. 

The third scenario included the biggest amount of clothes is most suitable to implement. 

Despite the cost for the scenario is the highest in comparison to the other two scenarios it 

creates most benefits and has the shortest payback time. 

The recommendation is to tag as many clothing as possible. This is because the fixed cost is 

independent of the amount of articles that is tagged.  The cost depending on how much is 

tagged is the cost of the RFID-tag and that cost is the largest individual cost but it is 

compensated by the benefits of tagging larger amounts of articles.   
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Sammanfattning 

Försvarsmaktens beklädnadsförsörjning efterfrågar en förbättring när det gäller kontroll över 

var artiklar befinner sig och uppföljning kring vilket skick de är i. Försvarets Materielverk har 

med anledning av detta fått i uppgift att ta fram förslag på Försvarsmaktens beklädnader 

skulle kunna märkas med passiva RFID-taggar. I denna rapport har en kostnadsnyttoanalys 

utförts för att ta fram om investeringen är ekonomiskt försvarbar och vilka nyttor och 

kostnader som uppkommer. Analysverktyget som användes var baserat på PENG-modellen. 

Analysen utgår från tre scenarier där skillnaden mellan dem är vilken mängd beklädnader som 

ska märkas. Resultatet av den första analysen blev att inget av scenarierna blir lönsamt under 

första året utan tidigast 5-10 år efter införandet, beroende på scenario och vilken 

diskonteringsränta som använts för investeringen. Det har även gjorts en analys där endast 

nyttorna vid minskat svinn och förenklad inventering ingick. Skulle fokus endast ligga på 

dessa nyttor skulle de två större scenarierna vara tillämpbara men återbetalningstiden skulle 

då öka till drygt 10 år. 

Det tredje scenariot där mest beklädnad märks upp är mest lämpat att införa. Även om 

kostnaden för scenariot är störst av de tre skapar det mest nyttor och har kortast 

återbetalningstid.  

Det är att rekommendera att märka upp så mycket beklädnader som möjligt då den fasta 

kostnaden är lika stor oavsett hur mycket som märks upp. Den kostnad som är beroende av 

antalet artiklar som märks upp är kostnaden för taggar som visserligen är den största enskilda 

kostnaden men ökningen i total taggkostnad vägs upp av nyttofördelarna. 
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Ordlista 

Artiklar – ett enskilt plagg av en viss sorts beklädnad inom Försvarsmaktens 

beklädnadsförsörjning 

Beklädnader – samlingsnamn för artiklar av samma sort, såsom fältjacka 90 eller fältbyxa 90 

Persedlar – vanligt förekommande ord inom Försvarsmakten för militära beklädnader  

Serviceenhet – samlingsnamn som används i rapporten för servicecenter och servicepunkter, 

platser som hanterar in- och utlämning av persedlar 
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1 Inledning 

I detta kapitel presenteras en kort bakgrundsbeskrivning av problemet 

tillsammans med rapportens syfte, problembeskrivning och 

avgränsningar. 

1.1 Företagsbeskrivning 

Denna rapport är skriven på uppdrag av Försvarets Materielverk (FMV). FMV är en civil 

myndighet vars uppdrag är att erbjuda Försvarsmakten (FM) och andra myndigheter materiel 

och tjänster.  FM är FMV:s största kund men även Polisen, Kustbevakningen och 

Krisberedskapsmyndigheten hör till dess kunder. 

FMV leds av en styrelse som har sitt ansvar mot regeringen. Inom FMV finns det sex 

anskaffningskontor (AK). Varje AK ansvarar för anskaffningen inom var sitt område; mark, 

sjö, flyg och rymd, ledningssystem, logistik samt gemensamma uppdrag. Det finns även den 

strategiska materialledningen (SML) som utformar materialförsörjningens inriktning och 

sköter FM:s materialplanering. SML leder även strategisk utveckling och genomför 

strategiska analyser. 
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Det finns ett antal provplatser, Test & Evalueringscentra, som testar materiel innan den 

överlämnas till kund. Testerna kan handla om vapen, ammunition, skydd, fordon samt flyg- 

och ledningssystem. 

Den ansvariga enheten inom FMV för denna rapport är enheten för logistikutveckling 

(LogUT) som fokuserar på just logistikutveckling och teknisk ledning. Den hanterar allt från 

olika typer av märkning och styrande dokument till utvecklingen av nya försörjningskoncept 

tillsammans med industrin. 

1.2 Bakgrund 

Under 2009 presenterade FMV:s anskaffningskontor för logistik (AK Log) en teknikstudie 

gällande passiv RFID. Syftet med studien var att få fram system för tänkbara tillämpningar 

inom FM med målet att de, i så stor utsträckning som möjligt, ska vara interoperabla inom 

både FM, försvarsindustrin och NATO. 

FMV har utvecklat ett RFID-system som är menat att användas inom FM för att spåra 

containrar, fordon etc. som skickas över världen. Vid varje omlastnings- eller 

mottagningsplats finns det monterat mottagare som läser av de sändare som är placerade på 

materielen. På så sätt kan ansvariga få reda på när materielen anlände och vilken transporttid 

sändningen hade. Sändarna kan även programmeras för att kunna se om containrar har 

öppnats under transporten eller för att övervaka till exempel temperaturen vilket är relevant 

vid transport av mat och mediciner. Om en container öppnas utan tillstånd eller fel temperatur 

uppstår i containern skickas en varning till operatören som kan vidta åtgärder. 

Intresset har nu väckts för att även använda RFID-tekniken för beklädnadsförsörjningen inom 

FM. FMV har i en förstudie kommit fram till att passiv RFID-teknik är det bästa alternativet 

för att lösa problemen med uppföljning och kontroll inom FM:s beklädnadsförsörjning. RFID 

skulle då bland annat kunna minska det administrativa arbetet genom att manuella blanketter 

ersätts med automatisk registrering.  

Anledningen till att FM efterfrågar ett nytt system för sin beklädnadsförsörjning är att dagens 

system har brister när det gäller kontroll och uppföljning. Dagens system är till stor del 

manuellt och blanketter i form av följesedlar och förlustanmälan fylls i för hand och 

efterregistreras sedan in i systemet. Inventering sker i regel en gång per år och under resten av 

året antas det att lika många artiklar som lämnas ut återfås. Materiel skickas även mellan olika 

platser i landet. Detta gör att informationen inte stämmer överens med materielflödet vilket 

skapar osäkerhet i lagersaldon och kan ge konsekvenser för lagerhållning, ledtider och 

personalbehov. 

1.3 Syfte 

Syftet med denna rapport är att ta fram en kostnadsnyttoanalys över införandet av passiv 

RFID gällande beklädnad inom Försvarsmakten. 
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1.4 Problemformulering 

Huvudfrågan som FMV söker svar på genom denna rapport är 

 Vilka nyttor kan RFID-märkning ge FM och vilka kostnader uppkommer? 

Denna fråga leder till vissa följdfrågor 

 Vilka beklädnader är mest lönsamma att märka upp? 

 Kan kostnaden för införandet tjänas in genom minskad inventeringskostnad och 

svinn?  

 Var ligger de största kostnads- och nyttoeffekterna? 

 Ska märkning ske endast för nyinförskaffade produkter eller även begagnade? 

1.5 Avgränsningar 

Ingen djupare teknisk utredning kring passiv RFID görs i denna rapport då en teknikstudie 

redan har gjorts av FMV om detta ämne. (Holm, 2009)  

Det finns även en del begränsningar när det gäller själva kostandsnyttoanalysen. Kostnaden 

för uppmärkningen av atiklarna är inte medräknad. Detta för att kostnaden var alltför svår att 

uppskatta och för att det är oklart hur och var märkningen ska ske.  

Ett krav är att inköpskostnaden för en artikel måste vara minst 100 kr för att den märks upp 

och de beklädnader som ingår i analysen är endast beklädnader som ingår i en soldats 

grunutrustning. 

Ytterligare avgränsningar och mer utförlig förklaring kring dessa hittas i kapitel 8.4. 
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2 Metod 

I detta kapitel presenteras olika vetenskapliga metoder, vilken metod 

som används i rapporten och varför. Kapitlet är uppdelat i två delar där 

den första delen, kapitel 2.1, innehåller möjliga vetenskapliga metoder 

medan den andra delen, kapitel 2.2, presenterar vilken metod som 

använts i rapporten. 

2.1 Vetenskaplig metod 

2.1.1 Sätt att utföra undersökningar 

Det finns ett antal upplägg för att genomföra en undersökning. Oftast namnges 

undersökningen efter vilken teknik som har använts för att insamla informationen såsom 

enkätundersökning eller observationsstudie. Det finns vissa upplägg som innefattar mer än en 

teknik. De vanligaste uppläggen av denna typ är survey, fallstudie och experiment. Dessa 

kommer nu kortfattat att beskrivas. 
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Survey 

Vid en survey används intervjuer och frågeformulär för att utföra undersökning på en större 

begränsad grupp människor. Detta upplägg kan ge svar på frågor om var, när, hur och vad. 

Det är viktigt att ange vilken grupp som har valts ut att utföra undersökningen; populationen. 

Om det inte finns möjlighet att undersöka hela populationen kan ett stickprov göras på delar 

av populationen och då generaliseras resultatet att gälla för hela populationen. (Patel, et al., 

2003) 

Fallstudie 

En fallstudie används ofta vid studier av processer och förändringar. Det görs en 

undersökning på en mindre grupp eller en organisation. Tekniker som används kan vara 

enkäter och intervjuer såväl som observationer. (Patel, et al., 2003) 

Fördelen med en fallstudie är att endast en mindre del undersöks mer ingående med syfte att 

förklara verkligheten. Nackdelen är att området som har valts att undersökas inte alltid ger en 

korrekt helhetssyn. (Ejvegård, 2003) 

Experiment 

Ett experiment görs genom att studera en eller ett fåtal variabler samtidigt som faktorer som 

kan påverka variablerna måste vara under kontroll. Detta för att vara säker på att det bara 

ändringar i variablerna som påverkar resultatet och inget annat. Experimenten görs vanligtvis 

med flera experimentgrupper tillsammans med en kontrollgrupp där den sistnämnda inte har 

några förändringar alls i variablerna. (Patel, et al., 2003) 

2.1.2 Insamling av information 

Det finns två vanligt förekommande metoder inom forskning som kallas kvantitativ och 

kvalitativ forskning. Skillnaden mellan dem är att kvantitativ forskning bygger på analyser av 

datainsamlingar och statistiska analysmetoder. Kvalitativ forskning däremot är baserade på 

intervjuer och mer verbala analysmetoder. Vilken av metoderna som är mest lämplig beror på 

vilket problem som ska undersökas men det är vanligt att båda metoderna används i en 

undersökning. (Patel, et al., 2003) 

Insamling av information kan ske på flera olika sätt. Några exempel är att använda dokument 

såsom litteratur, statistikhandlingar, tidningar eller rapporter och även intervjuer, enkäter samt 

observationer. För att undvika en partisk syn på ämnet gäller det att inte bara välja 

information som står bakom det resultat som önskas få fram genom undersökningen. För att 

få ett korrekt resultat måste informationen spegla flera olika utgångspunkter inom ämnet. 

(Patel, et al., 2003) 

2.1.3 Litteraturstudie 

En litteraturstudie grundar sig på material i form av böcker, artiklar, rapporter, och uppsatser 

med mera. Ett enkelt sätt att hitta relevant litteratur är att söka i biblioteksdatabaser med ett 

antal lämpliga sökord. Dessa sökord behöver inte ingå i titlar utan kan ingå i de nyckelord 

som angetts i boken eller artikeln etc. Det är bra att titta i källförteckningar hos relevant 

litteratur för att på så sätt hitta ytterligare källor som använts inom området tidigare. Även 
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artikeldatabaser är bra att söka i då de uppdateras relativt ofta och det finns i stort sett 

databaser för alla ämnen. (Ejvegård, 2003) 

En informationsinsamling av detta slag kan vara hur stor som helst. Det som begränsar är 

vilken problemställning som finns, vilken detaljnivå undersökningen ska ligga på och vilken 

tidsbegränsning det finns för att analysera all information. (Patel, et al., 2003) 

För att kunna analysera den större mängden information som samlas in vid en litteraturstudie 

krävs det en viss rutin. Att läsa allt är ofta tidsmässigt omöjligt. Därför kan litteraturens 

innehållsförteckningar, sammanfattningar, register samt nyckelord studeras för att få en bild 

över hur den relaterar till undersökningen. (Ejvegård, 2003) 

2.1.4 Intervjuer 

Vid intervjuer är det viktigt att få intervjupersonen att bidra till nyttan av undersökningen. Då 

det oftast inte ligger något intresse för den som blir intervjuad i att svara på frågorna är det 

angeläget att motivera personen. Ett sätt att göra detta på är att klargöra vilket syfte intervjun 

har och hur den kommer användas i undersökningen. Beroende på vilken sorts intervju det 

gäller är det bra att förklara om den kommer vara konfidentiell eller inte. För att få en bra start 

på samarbetet bör processen starta med att ett brev skickas till personen som ska intervjuas 

och förklara syftet med frågorna och presentera de ansvariga för undersökningen. Sedan rings 

personen upp, efter förvarning i brevet, och en tid bokas. Även här är det viktigt att nämna 

syftet med intervjun. Vid själva besöket ska syftet återupprepas och en korrekt presentation av 

den person som ställer frågorna ska göras. Allt detta görs för att motivera intervjupersonen 

och skapa en professionell bild av undersökningen. Under själva intervjun är det sedan av stor 

vikt att skapa en bra relation till personen och visa intresse för personens svar och 

reflektioner. (Patel, et al., 2003) 

Att utföra en intervju 

Ett upplägg på en intervju kan vara att som första steg ställa neutrala frågor för att sedan gå in 

på mer specifika områden. Det är att föredra att då även avsluta med mer neutrala frågor 

vilket bland annat gör det möjligt för intervjupersonen att tillägga något som känns relevant 

utan att ha innefattats i någon fråga. Vissa formuleringar av frågor bör undvikas för att få ut så 

mycket som möjligt av intervjun. Långa frågor tillsammans med dubbel-frågor (”Går 

processen till så här eller så där?”) bör undvikas. Även frågor som börjar med varför ska inte 

användas som huvudfråga utan istället användas som följdfråga. De ska vara formulerade på 

ett så enkelt sätt som möjligt genom att undvika mer komplicerade ord och fackuttryck. 

(Patel, et al., 2003) 

En intervju kan vara strukturerad eller ostrukturerad. En strukturerad intervju liknar en enkät 

där samma frågor ställs till samtliga intervjupersoner. Genomförs istället en ostrukturerad 

intervju används ingen mall utan varje intervjuperson får unika frågor. Alla frågor behöver 

heller inte vara förutbestämda utan kan formuleras allteftersom, beroende på 

intervjupersonens svar och eventuella uppslag som intervjuaren får under själva intervjun. 

(Ejvegård, 2003) 
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För att kunna fokusera på intervjupersonen är det bra att spela in intervjun. Även om det är 

möjligt att ta anteckningar är det en distraktion som kan påverka negativt. Det är även att 

rekommendera att så snart som möjligt efter intervjun sätta sig ner och göra 

minnesanteckningar. På detta sätt förenklas processen när resultatet ska redovisas i 

undersökningen. (Ejvegård, 2003) 

2.1.5 Enkät 

I motsats till intervjuer som är muntliga och vänder sig till experter inom ämnen är enkäter 

skriftliga med målgrupper utan större eller begränsad kunskap inom ämnet. Enkäter är lättare 

att sammanställa då de redan är nedskrivna. Problemet kan vara svarsfrekvensen. Beroende på 

vilka som är tillfrågade kan andelen som lämnar in enkäten variera beroende på ålder, kön 

eller andra faktorer. Detta kan skapa en skevhet i resultatet vilket skapar behovet av att 

analysera bortfallet av tillfrågade. (Ejvegård, 2003) 

2.1.6 Källkritisk granskning 

Tillförlitlig hos en källa är av stor vikt vid undersökningar. Det är viktigt att bedöma 

intervjuers och enkäters tillförlitlighet då de är mer osäkra medan doktorsavhandlingar och 

uppslagsverk är mer pålitliga. Även tryckta källor kräver dock bedömning. Det finns fyra 

grundfrågor som kan ställas för att kritiskt granska källor. 

 Är materialet äkta? 

 Bygger informationen på primär- eller sekundärkällor? 

 Hur färsk är informationen? 

 Hur nära till aktuell händelse ligger källan tidsmässigt? 

Förutom att fastställa att källan är äkta och inte förfalskad på något sätt så är det bra att se om 

källan är primär eller sekundär (Ejvegård, 2003). En källa kan kallas för primärkälla om det är 

från ett ögonvittne eller är en förstahandsrapportering. Källor utöver detta kallas sekundära 

källor. (Patel, et al., 2003) Problemet med de sistnämnda är att informationen kan ha tagits ur 

sitt sammanhang och på så sätt blivit felaktigt. Det finns även risk att informationen blir 

vinklad vid användning av sekundära källor. (Ejvegård, 2003) 

Om källan hanterar information kring en händelse som utspelade sig vid en viss tidpunkt är 

det en fördel om källan har skapats nära den tidpunkten. Ju längre tid det går från att en 

händelse har hänt tills att det rapporteras om den desto mer osäker är informationen. 

Samtidigt är det att föredra att ha så färska källor som möjligt då saker kan ha ändrats och ny 

information har tillkommit kring ämnet. Detta skapar en individuell avvägning vid bedömning 

av källor efter dess utgivningsår. Sammanfattningsvis kan sägas att hur noga källorna än 

granskas innan de används så finns det alltid risk för sakfel. (Ejvegård, 2003) 

2.2 Metod i rapporten 

Inför denna rapport har en litteraturstudie genomförts genom att använda litteratur som 

böcker, artiklar och internetsidor. Vid nutidsanalysen har dokument från FMV använts 

tillsammans med intervjuer med personer insatta i ämnet. För att besvara syftet genomfördes 
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en kostnadsnyttoanalys som bygger på PENG-modellen. Metoden för kostnadsnyttoanalysen 

förklaras i kapitel 4. 

Inget större arbete har lagts ner på att leta upp flera kostnadsnyttometoder. Det finns därför en 

möjlighet att en mer passande metod för problemet har förbisetts. Fokus har lagts på att 

resultatet ska vara realistiskt samt att det ska vara enkelt att förstå och skapa bra 

förutsättningar till uppföljning. Därför har den använda metoden baserats på PENG-modellen 

som både FMV och FM är bekanta med. 

2.2.1 Insamling av information 

De intervjuer som genomförts följde inte en viss mall utan byggde på en mer ostrukturerad 

metod. Detta har gjorts för att kunna föra en diskussion med intervjupersonen istället för att 

använda fasta frågor. Även en enkätundersökning har genomförts. Bibliotek har använts för 

att söka information till litteraturstudien tillsammans med sökningar i databaser som 

innehåller artiklar och rapporter inom aktuella ämnen. Vidare har sökning på internet använts 

vid litteratursökning. 

2.2.2 Kritisk granskning av rapportens källor 

Källorna som använts i litteraturstudien är bland annat böcker inom de aktuella områdena. 

Dessa har både nyare och äldre utgivningsår. Detta kan vara en nackdel då det, främst inom 

RFID-ämnet, sker mycket förändringar på kort tid. Detta har tagits hänsyn till genom att den 

mer allmänna information har tagits från de något äldre källorna medan de mer tekniska 

detaljerna baseras på de källor som är mer aktuella i tid. Källorna har även jämförts för att 

belysa eventuella skillnader i informationen. Tekniska data har även tagits från internetkällor 

och då främst från företag som säljer RFID-lösningar. Dessa källor saknar en tydligt angiven 

författare och kan vara partiska för att framhäva det positiva inom RFID, därför har även 

dessa källor kontrollerats mot andra för att säkerställa innehållet.  

De intervjuer som har genomförts kan vara något missvisande då intervjupersonerna till stor 

del tillhör ett och samma område inom FM, Försörjningsenheten Norr. De uppfattningar som 

intervjupersonerna har behöver inte stämma överens med resten av landet vilket ska tas i 

beaktande när rapporten läses. Vidare ska det även klargöras att samtliga intervjupersoner 

påverkas av egna erfarenheter och kan vara mer eller mindre partiska i sina uttalanden. 

Resultatet från enkätundersökning granskas i rapportens diskussionsdel i kapitel 11. 
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3 Kostnadsnyttoanalys 

I detta kapitel förklaras vad en kostnadsnyttoanalys är, hur den 

genomförs och även hur kostnadsnyttoverktyget PENG används vid 

investeringar. 

En kostnadsnyttoanalys, även kallad CBA (cost-benefit analysis), går ut på att jämföra 

kostnader och nyttor som uppkommer vid genomförande av projekt eller åtgärder. De olika 

effekterna och kostnaderna vägs mot varandra och om kostnaderna väger tyngst kommer 

samhällets välfärd att minskas och projektet borde inte genomföras. Med samhället menas de 

personer som påverkas av projektet. Om istället nyttorna väger tyngst betyder det att 

samhällets välfärd ökar tack vare projektet och ett genomförande är rekommenderat. 

(Mattsson, 2006) 

3.1 De grundläggande stegen inom CBA 

För att enkelt överskåda processen att genomföra en CBA har den nedan delats upp i åtta steg. 

Modellen bygger på Hanley et al. (1993) med stöd från Boardman et al. (2006). 
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Steg 1: Definiera projektet 

Första steget handlar om att definiera projektet och se vilka scenarier som ska jämföras mot 

varandra. En CBA innehåller vanligtvis endast en handfull olika scenarier. En av dessa kan 

vara det så kallade noll-läget. Med det menas den situation som uppkommer om ingen 

förändring görs. (Boardman, et al., 2006) Det är nu viktigt att avgöra vilken del av samhället 

som kommer att påverkas av resultatet och det är även här som eventuella begränsningar 

presenteras. (Hanley, et al., 1993) 

Steg 2: Identifiera projektets effekter 

Efter att projektet är definierat är det dags att klargöra vilka effekter projektet ger. Det kan 

handla om vilken personal och materiel som krävs för projektet samt hur samhället påverkas. 

(Hanley, et al., 1993) 

Steg 3: Vilka effekter är ekonomiskt relevanta 

I detta steg delas effekterna upp i kostnader och nyttor. Det ges svar på frågan om vilka 

effekter som ger en kostnad och vilka som skapar nytta. (Hanley, et al., 1993) 

Steg 4: Ange kvantitativa värden på effekter 

Här tas värden fram på effekterna. Det kan handla om kostnader, tider eller i vilken grad saker 

påverkas. För att få fram dessa värden kan en del beräkningar krävas. Om till exempel en bro 

beräknas att hålla i 10 år med en sannolikhet på 50 % medan det är 30 % säkert att den håller i 

15 år måste dessa värden sammanfattas till endast en siffra. (Hanley, et al., 1993)  

Steg 5: Sätta pengavärde på effekter 

För att kunna väga kostnader och nyttor mot varandra måste de vara uttryckta i samma enhet. 

Inom CBA är det vanligast att denna enhet är pengar. Det betyder att effekter som inte i 

vanliga fall beräknas i pengar måste omvandlas. I detta steg måste bland annat framtida 

kostnader och värden förutses tillsammans med framtida marknadspriser. (Hanley, et al., 

1993) 

Steg 6: Diskontera kostnader 

Då pengar ändrar värde med tiden måste alla effekters värde diskonteras så att de omvandlas 

till ett nutida värde. En nytta har högre värde ju närmre i tiden den befinner sig. Samma sak 

gäller kostnader. En kostnad upplevs mindre ju längre in i framtiden den ligger, detta även om 

inflationen helt försummas. (Hanley, et al., 1993) 

Steg 7: Nettonuvärde 

När värdena har diskonterats är det möjligt att ställa kostnaderna mot nyttorna. Resultatet 

visas genom ett nettonuvärdestest där summan av nyttorna tas minus summan av kostnaderna. 

(Hanley, et al., 1993) 

Steg 8: Känslighetsanalys 

Som sista steg görs en känslighetsanalys för att svara på vilka effekter som är mest känsliga 

för förändring och vilka marginaler som finns. (Hanley, et al., 1993) 

Med alla steg genomförda finns nu möjlighet att få fram ett svar på vilka av scenarierna som 

är bäst lämpade. 
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3.2 PENG-modellen 

PENG står för Prioritering Efter NyttoGrunder och modellen är från början utvecklad för att 

analysera IT-investeringar men har även visat sig vara tillämpbar på andra sorters satsningar. 

Syftet med PENG-modellen är att på ett enkelt och praktiskt sätt visa vilka nyttor och 

kostnader som uppkommer inom ett projekt. Modellen kan användas för att jämföra olika 

tänkbara investeringar, ge underlag för om en investering ska ske samt se vilken nytta en 

redan gjord investering skapade. Modellen använder sig av uttrycket nettonytta som står för 

skillnaden mellan den skapade bruttonyttan och kostnaden för att uppnå nyttan. (Dahlgren, et 

al., 2001) 

Modellen ger en rad positiva effekter på beslutsunderlag, genomförande och uppföljning. Den 

ger möjligheten att se helheten över nyttoeffekterna då den även tar med indirekta och 

svårvärderade nyttor. Under själva genomförandet av modellen belyser den vilka effekter som 

är viktigare än andra och då den identifierar och värderar nyttorna skapas det förutsättningar 

för att utvärdera resultatet senare. (Dahlgren, et al., 2001) 

3.2.1 De olika stegen inom PENG-modellen 

Modellen delas in i tre faser och totalt tio steg. De olika stegen kan göras parallellt utan större 

komplikationer. Indelningen visas nedan i Tabell 1. I kapitlet kommer uttrycken analys och 

projekt att användas där analysen står för själva genomförandet av PENG-modellen och 

projektet är det som utvärderas i analysen. 

Tabell 1: PENG-modellens faser och steg (Dahlgren, et al., 2006) 

Fas Steg 

Förberedelsefasen Steg 1: Bestäm mål och syfte 

 

Steg 2: Skapa insikt och utse deltagare 

 

Steg 3: Bestäm och avgränsa projektet 

 

Steg 4: Beskriv projektet 

 

Analysfas Steg 5: Identifiera nyttoeffekter 

 

Steg 6: Klargör sambanden i en nyttostruktur 

 

Steg 7: Värdera nyttoeffekter 

 

Steg 8: Definiera och värdera kostnaden för nyttan 

 

Kvalitetssäkringsfas Steg 9: Klassificera nyttan och gör hindersanalys 

 

Steg 10: Beräkna nettonyttan och fastställ hemtagningsansvar 
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Förberedelsefasen 

Steg 1: Bestäm mål och syfte 

Finns det ett klart mål med analysen är det detta som är syftet med den. Annars kan syftet 

handla om att få fram bättre beslutsunderlag eller att följa upp tidigare projekt och vilken 

nytta det finns kvar att få ut av det. Det är viktigt att få fram ett antal tidpunkter inom 

projektet, så kallade statustidpunkter eller nyttolägen. Analysen bygger på att man jämför 

olika effekter vid olika tidpunkter. (Dahlgren, et al., 2001) 

 Den första tidpunkten är ärläget.  Det är det läget i tid då analysen genomförs. Nästa tidpunkt 

är nolläget som är den tid då förändringarna införs och sist är börläget som symboliserar den 

tid då samtliga effekter nått sitt mål. Tiden mellan noll- och börläget kallas för nyttoperiod. 

Under nyttoperioden kan effekter uppnå sina mål undan för undan. Det är den effekten som 

tar längst tid på sig att uppfylla sitt mål som anger börlägets exakta tidpunkt. (Dahlgren, et al., 

2006) 

 

Figur 1: PENG-modellens nyttolägen, baserad på Dahlgren et al. (2006) 

Steg 2: Skapa insikt och utse deltagare 

För att få ett så bra resultat som möjligt krävs det att rätt personer deltar i analysen. Med rätt 

personer menas personer som har goda kunskaper om verksamheten och som tillsammans har 

bred kompetens. Det handlar dock mer om kunskap kring verksamheten än teknisk kunskap. 

Det är viktigt att insikten om att det inte är möjligt med exakta lösningar finns i 

analysgruppen. Ofta kan värdena vara osäkra och spänna över intervall istället för att vara ett 

konstant värde. (Dahlgren, et al., 2001) 

Steg 3: Bestäm och avgränsa projektet 

Projektet måste avgränsas och förklaras mer ingående så att inga missförstånd ska uppstå. Det 

kan även vara bra att i det här läget dokumentera de fakta som kan behövas under analysen 

(Dahlgren, et al., 2001). Det bör även fastställas vilka personer/avdelningar, verksamheter 

eller processer som kommer att påverkas av projektet (Dahlgren, et al., 2006). 

Steg 4: Beskriv objektet 

I detta steg ligger fokus på skillnader mellan är- och börläget. Det är enklare att beskriva 

processerna i ärläget än i börläget. Det blir svårare att beskriva börläget ju längre fram i tiden 

det ligger. Dock ska det vara möjligt att i någon mån beskriva huvudpunkterna. (Dahlgren, et 

al., 2001) Även här är det nyttigt att ta med så mycket faktauppgifter som möjligt (Dahlgren, 

et al., 2006). 

ÄR NOLL BÖR 

Nyttoperioden 

Tid 
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Analysfasen 

Steg 5: Identifiera nyttoeffekter 

Nu börjar själva analysen och så många nyttor som möjligt ska hittas. Detta sker genom 

brainstorming inom analysgruppen där nyttorna skrivs upp på vanliga post-itlappar. Det är att 

föredra att använda olika färger på lapparna för att särskilja de nyttor som påverkar intäkter 

och de som påverkar kostnaderna. I detta läge behandlas bara nyttorna för projektet, 

kostnaderna kommer i senare steg. (Dahlgren, et al., 2001) 

Steg 6: Klargör sambanden i en nyttostruktur 

Resultatet från Steg 5 är ett antal lappar som nu ska struktureras. Ett exempel på strukturen 

visas i Figur 2 nedan. Den slutgiltiga nyttan står längst till vänster i figuren och därifrån läser 

man den steg för steg med uttrycket ”kräver” mellan nyttorna; högre vinst kräver lägre 

kostnader osv. Om det istället läses från höger till vänster sätts ordet ”ger” framför varje 

uttryck; bättre planering ger lägre leveranskostnader. I en verklig analys förekommer fem till 

åtta nivåer i strukturen men i Figur 2 visas bara fyra för att göra det överskådligt (Dahlgren, et 

al., 2006). I strukturen är det även möjligt att samma nyttor inträffar på flera ställen. 

(Dahlgren, et al., 2001)  

 

Figur 2: Exempel på nyttostruktur (Dahlgren, et al., 2006) 

Likheter finns med DuPont-modellen där ett företags resultat- och balansräkning leder fram 

till vinstmarginalen och kapitalomsättningshastigheten. En korrekt ifylld DuPont-modell kan 

analyseras för att få fram var det finns störst potential att genomföra förbättringar. (Aronsson, 

et al., 2006) 

Steg 7: Värdera nyttoeffekterna 

Att värdera nyttorna är det svåraste inom PENG-modellen. Det finns dock en del knep för att 

kunna värdera nyttor som anses omöjliga att värdera. Ett exempel är då det finns möjlighet att 

värdera en huvudeffekt men att det är svårt att värdera de underliggande effekterna. En 
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lösning är då att ta fram vilken betydelse dessa effekter har, angett i procent, se exempel i 

Figur 3. På så sätt kan värdet av huvudeffekten fördelas på de underliggande effekterna. 

(Dahlgren, et al., 2001) 

 

Figur 3: Procentuell nedbrytning av värdet för färre felleveranser (Dahlgren, et al., 2001) 

Det är viktigt att dokumentera hur de olika värdena har skapats. Vissa nyttor kan behöva 

redovisas över flera år eller som ett nuvärde istället för att, som i normalfallet, redovisa som 

nyttan per år. Resultatet av värderingen av nyttoeffekterna är bruttonyttan som är den totala 

nyttan som ges av projektet. Värdet på den ska nu jämföras mot kostnaderna för nyttan. 

(Dahlgren, et al., 2001) 

Steg 8: Definiera och värdera kostnaden för nyttan 

Målet med detta steg är att få fram kostnaderna per år som uppkommer genom projektet. Det 

kan ibland uppkomma kostnader som måste fördelas över flera år eller som alternativt 

beräknas om till nuvärdet, precis som i fallet för nyttorna. Kostnader som inte får glömmas 

bort är de så kallade dolda kostnaderna. Det är kostnader som till exempel döljs i andra 

kostnadsposter eller tid som försvinner vid problem med tekniken då användaren inte kan 

komma vidare förrän problemet är löst. (Dahlgren, et al., 2001) 

Kvalitetssäkringsfasen 

Steg 9: Klassificera nyttan och gör hindersanalys 

I detta steg klassificeras nyttorna utifrån om de inträffar direkt samt hur säkert det är att de 

inträffar och kan bedömas. Nyttorna delas in i tre klasser; grön, gul och röd nytta. (Dahlgren, 

et al., 2006) 

Grön nytta visar på att nyttan är direkt resultatpåverkande. Det är en nytta som är säker och 

som direkt visar resultat, såsom sänkta lönekostnader med anledning av personalminskning. 

Gul nytta är något mer osäker och kan ge resultat först efter att en annan åtgärd har vidtagits 

eller att en förbättring har skett. Gul nytta är indirekt resultatpåverkande och kan exempelvis 

vara ökad försäljning som är beroende av förbättrad kundservice. Till sist finns den 

svårvärderade nyttan, röd nytta, där det är svårt att sätta ett exakt värde på nyttan och som på 

så sätt är ännu mer osäker än den gula nyttan. Exempel på en sådan nytta är en förbättring av 

ett företags rykte eller image. (Dahlgren, et al., 2006) 
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Vidare måste eventuella hinder för att uppnå nyttan identifieras och åtgärder för varje hinder 

utarbetas. Varje åtgärd kostar pengar vilket måste dokumenteras i form av 

investeringskostnad och årskostnad tillsammans med vem som är ansvarig för åtgärden. En 

slutgiltig kontroll för att granska att värderingarna är någorlunda realistiska ingår också i detta 

steg. (Dahlgren, et al., 2006) 

Steg 10: Beräkna nettonyttan och säkerställa hemtagningen 

Det är nu dags att avsluta analysen. Nyttorna summeras och resulterar i bruttonyttan som är 

den nytta projektet förväntas bidra med i genomsnitt per år. För att sedan få fram nettonyttan 

dras årskostnaden från bruttonyttan. Det går även att ta fram en så kallad nettokvot som är 

kvoten mellan bruttonyttan och årskostnaden. Denna kvot kan sedan användas för att jämföra 

med andra utförda PENG-analyser. (Dahlgren, et al., 2006)  

Det grafiska resultat som fås från PENG-modellens nyttoanalys visas i Figur 4 nedan. 

 

Figur 4: Nyttoanalysens resultat (Dahlgren, et al., 2006) 

För att se till att nyttorna uppnås utses hemtagningsansvariga som är ansvariga för varsin 

nytta för att se till att hemtagningen av nyttan sker. Detta görs då det inte är garanterat att 

nyttorna uppstår även om en väl utförd nyttoanalys har genomförts. (Dahlgren, et al., 2001) 
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4 Kostnadsnyttometod i 
rapporten 

I detta kapitel redovisas den metod som kommer användas vid 

kostnadsnyttoanalysen över införandet av passiv RFID gällande 

beklädnad inom Försvarsmakten. 

För att få använda PENG-modellen, se kapitel 3.2, i sin helhet måste personen som leder 

processen vara certifierad för detta. Anledningen till kravet på certifieringen är att PENG är 

ett registrerat varumärke. Genom att analyser endast utförs av certifierade personer säkerställs 

det att kvalitén i processen bibehålls. (Dahlgren, et al., 2006) 

4.1 Aktuell kostnadsnyttometod 

Den analys som kommer att tillämpas i denna rapport kommer inte helt att följa PENG-

modellen. Detta med anledning av att den aktuella kostnadsnyttoanalysen endast kommer att 

utföras av en person som inte är certifierad och utan en så kallad analysgrupp med speciell 

kompetens inom företaget. Däremot kommer rapportens analysmetod att bygga på PENG-
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modellen tillsammans med den metod som presenterats i kapitel 3.1; baserad på Boardman et 

al. (2006) samt Hanley et al. (1993) 

Anledningen till att PENG-modellen ändå används som riktlinje till analysen är att FMV 

vanligtvis använder denna modell vid kostnadsnyttoanalyser. Genom att basera analysen på 

PENG-modellen är det enklare för både FMV och FM att tolka resultatet samt att eftersom 

parterna är insatta i processen kan de enklare ge stöd under arbetets gång. 

Den metod som kommer att användas presenteras här nedan i nio steg. 

Tabell 2: Aktuell metod för kostnadsnyttoanalys 

Metod för kostnadsnyttoanalys 

Steg 1 Uppställning av scenarier och begränsningar 

 

Steg 2 Brainstorming kring effekter 

 

Steg 3 Uppdelning av effekter till kostnader och nyttor 

 

Steg 4 Nyttoträd skapas 

 

Steg 5 Värdering av effekter 

 

Steg 6 Omvandling av effektvärden 

 

Steg 7 Diskontering 

 

Steg 8 Indelning av nyttor 

 

Steg 9 Kostnad ställs mot nytta 

 

 

4.1.1 Steg 1 – Uppställning av scenarier och begränsningar 

I det första steget definieras de olika scenarierna som kommer att ingå i analysen, de 

begränsningar som analysen tar hänsyn till förklaras och nuläget presenteras. Detta är en 

naturlig start på en analys och steget återfinns inom både CBA och PENG. 

4.1.2 Steg 2 – Brainstorming kring effekter 

För att få fram så många olika effekter som möjligt kring de olika scenarierna tillämpas en så 

kallad brainstorming. Just denna metod är hämtad från PENG-modellen där arbetet med att ta 

fram nyttor sker metodiskt. Skillnaden mot PENG-modellen är att här tas både kostnader och 

nyttor fram, istället för bara nyttor. Brainstormingen kan ske genom att post it-lappar sätts upp 

på en vägg vilket gör det lätt att flytta omkring lapparna för att skapa fler kopplingar och idéer 

inom brainstormingen. Ett alternativ kan vara att skriva upp de effekter som kommer fram på 

en whiteboardtavla då det finns möjlighet att sudda och rita pilar och på så sätt flytta runt på 

effekterna.  
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Efter brainstormingen skrivs varje effekt ner så utförligt som möjligt för att underlätta 

uppföljningen genom att veta hur effekten uppkom och hur den kopplas till andra effekter. Att 

även dokumentera post it-väggen eller whiteboardtavlans utseende är viktigt för att se 

samtliga kopplingar som gjorts.  

4.1.3 Steg 3 – Uppdelning av effekter till kostnader och nyttor 

Även om de flesta effekterna är självklara när det gäller om de är kostnader eller nyttor kan 

vissa vara något oklara. Därför ligger inte fokus på om det är kostnader eller nyttor som 

kommer upp under själva brainstormingen i Steg 2. Genom att istället göra uppdelningen 

mellan kostnader och nyttor i Steg 3 finns det ingen risk att låsa sig kring om det är en 

kostnad eller nytta innan dess. Genom att titta på effekterna i efterhand, med lite 

tidsperspektiv, kan uppslag kring effekten vara annorlunda mot då den skrevs ner. 

4.1.4 Steg 4 – Nyttoträd skapas 

Detta steg är taget från PENG-modellen och är relevant då det på ett enkelt sätt kan klargöras 

på vilken nivå de olika nyttorna ligger på. Beroende på hur nära nyttan ligger slutnyttan så är 

den mer eller mindre påverkande. Det gör det även möjligt att se vilka nyttor som inverkar på 

varandra och vilka som är en del av en större nytta. Trädet förenklar arbetet med att både 

värdera nyttorna, se Steg 5, samt dela in dem som grön, gul eller röd nytta, se Steg 8, som 

även de är baserade på PENG-modellen. 

4.1.5 Steg 5 – Värdering av effekter 

Vid Steg 5 är det dags att få fram värden på de olika effekterna. Det kan handla om kostnader, 

tider eller grad av påverkan. Dessa värden kan vara svåra att få fram beroende på vilka 

effekter det handlar om och det är viktigt att inse att visa effekter inte kommer att kunna 

värderas bättre än ett värde inom ett visst intervall, hur stort detta intervall än kan vara. Dessa 

osäkra värden kommer att tas hänsyn till i Steg 8. I stort sett kan alla steg i metoden ske 

parallellt med varandra men till en viss gräns. Detta gör att om vissa värden är svåra att få 

fram och tar tid kan arbetet ändå gå framåt med de andra värden som erhållits. Detta steg 

återfinns i PENG-modellen såväl som i CBA-metoden och är det svåraste och mest 

tidskrävande steget i metoden. 

4.1.6 Steg 6 – Omvandling av effektvärden 

För att kunna jämföra nyttorna med kostnaderna krävs det att båda delarna är värderade på 

samma sätt. PENG-modellen gör detta direkt i Steg 5 medan CBA-metoden gör detta separat, 

som i denna metod. Det vanligaste är att omvandla samtliga värden till pengar vilket även 

kommer att göras i detta fall. Det finns många olika sätt att omvandla olika värden till pengar 

men de viktigaste verktygen är kontakten med kunniga personer inom företaget samt det 

nyttoträd som skapades i Steg 4. 

4.1.7 Steg 7 - Diskontering 

Samtliga värden diskonteras för att få ut värdet per år. Metoden som används för detta är 

nuvärdesmetoden. Steget att omvandla värdena till ett värde per år finns i båda redan nämnda 

kostnadsnyttometoder men valet att använda diskontering grundas på CBA då det kan 

användas för att visa på investeringsmöjligheter på längre sikt. 
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4.1.8 Steg 8 – Indelning av nyttor 

Nyttorna delas in i grön, gul och röd nytta där grön nytta är en nytta vars värde är säkert och 

påverkar resultatet direkt. Gul nytta uppstår först efter att andra åtgärder vidtagits och värdet 

är tämligen säkert medan röda nyttor är sådana som är svåra att sätta värde på. Detta steg är 

helt taget från PENG-modellen då det ger en klar översikt över vilka nyttorna är och hur säkra 

deras värde är. 

4.1.9 Steg 9 – Kostnad ställs mot nytta 

Det är nu dags för det sista steget där kostnaderna ställs mot nyttorna. Resultatet kommer att 

presenteras i ett diagram av samma slag som det i Figur 4. Summan av samtliga nyttor, 

bruttonyttan, kommer att presenteras tillsammans med den totala kostnaden. 
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5 Logistik 

I det här kapitlet redovisas delar inom logistiken såsom 

försörjningskedja och investeringsmetoder som är relevanta för senare 

delar av rapporten. 

Logistik går ut på att planera, organisera och styra aktiviteter i ett flöde. Flödet kan bestå av 

materiel, resurser, information och finansiella tillgångar. Syftet är att tillfredställa samtliga 

berörda parter såsom leverantörer, producenter och kunder. Kort sagt handlar det om att flytta 

rätt artiklar till rätt plats. Detta ska ske på rätt sätt och artiklarna ska komma fram vid rätt tid 

och till rätt kostnad. (Lumsden, 2006) 

Inom logistik handlar det om att se helheten och inte bara detaljerna. Försörjningskedjor ger 

stora möjligheter att se hela flödet inom organisationer och företag. En försörjningskedja är en 

kedja med början hos olika leverantörer till företag som ansvarar för förädlingsprocesser 

vidare till regionala och lokala distributörer fram till en slutkund, se Figur 5.  
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Figur 5: Illustration av en enkel försörjningskedja (Mattsson, 2002) 

För varje nod i kedjan krävs det materialförsörjning, distribution och olika sorters produktion. 

Hela kedjan måste fungera för att slutkunden ska bli nöjd. Det äldre tankesättet att varje 

företag enbart ska optimera sin egen verksamhet är något förlegad och nu handlar det istället 

om att optimera försörjningskedjan som innehåller flera företag. Om inte försörjningskedjan 

fungerar kan det resultera i att slutkunderna blir missnöjda på grund av förseningar, 

prishöjningar med mera. Kedjan kan då inte konkurrera med andra kedjor om slutkunderna. 

Det är därför viktigt för dagens företag att optimera sina försörjningskedjor. (Mattsson, 2002) 

5.1 Syfte med lager 

Det finns generellt två anledningar till lager; kostnad och service. Med ett lager kan man 

avskilja två olika processer så att de inte längre blir lika beroende av varandra. Lagret gör att 

en process kan påbörja bearbetningen av artiklarna utan att vänta in föreliggande process, 

beroende på partistorlek och storlek på lagret. Av kostnadsskäl används lager bland annat då 

priser sjunker vid beställning av stora volymer. Då processer ofta inte kan hantera alla artiklar 

samtidigt behövs det ett lager att lägga delar av de stora volymerna i, i väntan på processen. 

(Aronsson, et al., 2006)  

Lager används även för att kunna leva upp till servicekraven. Tiden för att artikeln ska passera 

hela produktionskedjan från råvara till färdig produkt kan vara lång och det är även svårt att 

planera för oförutsedda händelser såsom försenade leveranser, ökad efterfrågan eller fel i 

produktionen. Som en säkerhet för dessa oförutsedda händelser och långa produktionstider 

används säkerhetslager. Storleken på lagret beror dels på vilken leveransservice företaget vill 

ha och hur stor osäkerheten är. (Aronsson, et al., 2006) 

De kostnader som uppkommer när ett lager införs är inte bara de för lokalhyra, personal, 

hanteringsutrustning och inventarier. Utöver dessa tillkommer försäkringskostnader, 

kapitalkostnader och kostnad för värdeminskning. När artiklar ligger i lager binds kapital upp 

vilket skapar kapitalkostnader. Det finns även risk för värdeminskning när artiklar ligger i 

lager då de kan bli omoderna, inkuranta eller har begränsad hållbarhet. (Mattsson, 2002) 

5.1.1 Bundet kapital i lager 

När artiklar ligger samlade i ett lager binder de kapital. Istället för att använda det kapital som 

finns i värdet på artiklarna är resurserna låsta och gör det omöjligt att skapa intäkter med 

värdet. Ju mer artiklar som ligger i lager och ju högre värde de har desto mer kapital binds 

upp. (Aronsson, et al., 2006) 

Leverantör Leverantör
Produkt-

tillverkare

Regional

distributör

Lokal

distributör
Slutkund
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Det finns en klar koppling mellan bristande informationsutbyte och bundet kapital. När 

kommunikationen brister uppstår osäkerhet i försörjningskedjan då det inte är lika lätt att 

samordna flödena. Som följd av att försöka säkerställa att efterfrågan kan uppfyllas ökas 

lagernivåerna och mer kapital binds upp (Mattsson, 2002). 

5.1.2 Effektiva informationssystem 

För att optimera en försörjningskedja krävs det att information mellan de olika parterna i 

kedjan skickas snabbt och är korrekt. Förr hanterades denna information endast med hjälp av 

brev, telefon och fax. På senare tid har företagens förmåga att snabbt förändra sig när det 

gäller behov och efterfrågan ställt högre krav på ett snabbt och mer automatiserat 

informationssystem. (Mattsson, 2002) 

Genom att automatisera registrering av artiklar när de flyttas genom försörjningskedjan blir 

registreringen mer korrekt och osäkerheten minskar. Detta leder till att behovet av 

säkerhetslager minskar och mindre kapital binds upp. Det vanligaste systemet för att 

automatisera registrering utgår från streckkoder där information om antal, 

identifieringsnummer, datum med mera finns lagrat inne i koden. Även om endimensionella 

streckkoder fortfarande är populära inom flödeshantering finns det mer nyutvecklade metoder 

såsom två-dimensionella streckkoder eller RFID-taggar. (Mattsson, 2002) 

5.2 Metoder vid investering 

Om ett företag ska investera och har ett antal alternativ att välja mellan behövs det ett sätt att 

jämföra de olika alternativen. Genom att använda en investeringskalkyl kan de olika 

alternativen jämföras och ett besked om vilken eller vilka som är mest lönsamma ges. Det 

krävs dock någon form av krav på avkastning från företagets sida. Dessa krav kan bland annat 

ges genom en så kallad kalkylränta eller diskonteringsränta. (Aniander, et al., 1998) Hur 

dessa räntor fastställs kommer inte att tas upp i denna rapport då det är olika för olika 

investeringar och verksamheter. 

Beteckningar i detta kapitel är tagna från Aniander et al. (1998) med vissa undantag för att 

öka förståelsen. 

5.2.1 Nuvärdesmetoden 

Med hjälp av nuvärdesmetoden beräknas samtliga kostnader för en investering om så att dess 

värde gäller för tiden vid investeringens start, början av år ett. Anledningen är att en framtida 

kostnad är mindre än en nutida. Om pengarna finns tillgängliga nu kan de användas i 

verksamheten eller skapa ränta. Nuvärdesmetoden använder sig av en förutbestämd ränta, 

kalkylränta, som tar hänsyn till den långsiktiga satsningen som investeringar kan vara. Olika 

investeringar kan ha olika kalkylräntor. (Aniander, et al., 1998) 

För att göra metodens beräkningsgång mer förståelig förklaras först hur belopp räknas om 

framåt i tiden. Det svar som söks är hur mycket beloppet X är värt om n år; slutvärdet. Med 

hjälp av antagandet att förräntningen är lika stor som kalkylräntan, r, beräknas slutvärdet 

enligt nedan. (Aniander, et al., 1998) 
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Y = Slutvärdet 

X = Nuvärdet 

SLV = Slutvärdesfaktor 

r = Förräntning/kalkylränta 

n = Antal år 

 

På samma sätt som slutvärdet beräknas kan värdet räknas bakåt i tiden. För att få fram 

nuvärdet divideras det framtida värdet med slutvärdesfaktorn. På det sättet är nuvärdesfaktorn 

inversen av slutvärdesfaktorn. För att få fram nuvärdet multipliceras det framtida värdet med 

nuvärdesfaktorn. (Aniander, et al., 1998) 

    
 

      
 

NUV = Nuvärdesfaktor 

r = Förräntning/kalkylränta 

n = Antal år 

 

Om investeringen skapar en årligen lika stor kostnad kan nusummefaktorn användas. Den 

beräknar nuvärdet på kostnader som är lika stora under flera år. (Aniander, et al., 1998) 

    
         

 
 

NUS = Nusummefaktor 

r = Förräntning/kalkylränta 

n = Antal år 

 

Nuvärdet kan nu beräknas genom formeln nedan. (Aniander, et al., 1998) 

                        

 

   

   

a = Årlig kostnad för investering (samma återkommande kostnad) 

Ai = Årlig kostnad för investering år i (varierande kostnad från år till år) 

NUS = Nusummefaktor 

NUVi = Nuvärdesfaktor för år i 

G = Grundinvesteringen 

x = Startår för varierande kostnad 

y = Slutår för varierande kostnad 

 

Om den årliga kostnaden är konstant för varje år multipliceras denna kostnad med NUS. 

Varierar istället kostnaden från år till år multipliceras varje års kostnad, var för sig, med 

NUV. Ett exempel följer nedan. 
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Nuvärdesmetoden tar hänsyn till tidspreferensen i kalkylräntan men är inte optimal att 

använda när kostnaderna har olika livslängder. Samtliga faktorer; SLV, NUV och NUS 

behöver inte räknas ut varje gång utan kan hittas i tabeller beroende på kalkylränta och 

ekonomisk livslängd. (Aniander, et al., 1998) 

5.3 Annuitetsmetoden 

Annuitetsmetoden räknar om investeringens samtliga kostnader, både grundinvesteringen och 

de framtida kostnaderna, till en årlig konstant kostnad. Resultatet blir då investeringens 

annuitet. Annuitetsfaktorn beräknas enligt följande formel (Aniander, et al., 1998) 

    
 

         
 

ANN = Annuitetsfaktor 

r = Förräntning/kalkylränta 

n = Antal år 

 

Annuitetsfaktorn är alltså inversen av nusummefaktorn. Annuitetsmetoden och 

nuvärdesmetoden är i princip två olika varianter av samma metod. Detta syns genom att även 

annuitetsmetoden använder sig av nuvärdet. Annuiteten beräknas enligt följande formel. 

(Aniander, et al., 1998) 

Figur 6: Exempel på nuvärdesberäkning 

                                        

En investering har följande kostnader de kommande sex åren: 

 

Med dessa årliga kostnader skulle nuvärdet räknas ut genom följande ekvation där 

index på NUS och NUV är aktuellt år och G är grundinvesteringen. 
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Annuitetsfaktorn kan beräknas eller återfinns i fastställda tabeller precis som SLV, NUV och 

NUS. På samma sätt som nuvärdesmetoden tar annuitetsmetoden hänsyn till tidspreferensen i 

kalkylräntan. Dock är annuitet bättre att använda vid olika livslängder på kostnaderna. 

(Aniander, et al., 1998) 

5.4 Pay-backmetoden 

Pay-backmetoden beräknar den tid det tar för grundinvesteringen att betalas tillbaka, 

återbetalningstiden. Det är en enkel metod som är lätt att förstå vilket gör den välanvänd. 

Metoden anger den investering som snabbast återbetalar sig vilket gör att företaget så snart 

som möjligt kan använda dessa pengar inom andra delar av företaget. (Aniander, et al., 1998) 

Fördelen med denna metod är att det inte krävs någon beräkning av kalkylränta. Dock tar den 

inte med i beräkningen vad som händer efter återbetalningstidens slut. Metoden använder 

endast tidspreferensen genom att bedöma vilket alternativ som betalar sig först och räknar inte 

ned, som tidigare metoder, de framtida kostnaderna. (Aniander, et al., 1998) 
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6 RFID 

I detta kapitel kommer RFID-tekniken beskrivas tillsammans med olika 

applikationer av RFID. 

RFID-tekniken används inom flera områden och har större möjlighet än streckkoden att lagra 

och skicka information samt att läsa av artiklar på längre avstånd, utan fri sikt mellan läsare 

och mottagare. 

Ett RFID-system består i grunden av tre olika komponenter 

 Tagg 

 Läsare 

 Datasystem 

Taggen innehåller ett chip, en antenn och i vissa fall ett batteri. Taggen fästs på ett föremål 

medan läsaren läser av taggen och skickar informationen till datasystemet. Datasystemet kan 

sen lägga informationen i en databas eller använda den för att ändra förutsättningarna för 

föremålet i dess transport etc. (Hunt, et al., 2007) 
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Det vanligast förekommande sättet att identifiera produkter, tillsammans med magnetremsor 

som förekommer på bland annat kreditkort, är streckkod. Kravet för att kunna läsa av en 

streckkod eller magnetremsa är att inget skymmer sikten mellan läsaren och koden; det krävs 

line-of-sight. Används istället RFID-taggar finns inte detta krav längre. (Glover, et al., 2006) 

Istället för att använda ljus vid avläsning som vid streckkodsläsning, använder RFID-tekniken 

sig av antenner som skapar elektromagnetiska fält (RFID Systems, 2001). Läsaren sänder ut 

en radiosignal som har en viss frekvens. Samtliga taggar som är inom upptagningsområdet för 

frekvensen uppfattar denna och svarar läsaren. (Glover, et al., 2006)  

6.1 Taggar 

Det finns tre olika sorters taggar. 

 Passiv tagg med chip 

 Passiv tagg utan chip 

 Aktiv tagg 

En passiv tagg har ingen inbyggd energikälla utan den erhåller energi från signalen som 

skickas från läsaren. En aktiv tagg däremot innehåller ett batteri och använder dess kraft för 

att sända information. Med ett eget batteri i taggen kan informationen sändas över ett större 

område vilket gör att läsarna inte behöver vara lika kraftfulla. Nackdelen är dock att aktiva 

taggar kostar mer än passiva. (Hunt, et al., 2007) 

För att hålla nere kostnaderna på RFID-taggar har det utvecklats en passiv tag som inte 

innehåller något chip, en chip-fri tagg. Då består taggen endast av en antenn. När läsare 

sänder ut en signal får den tillbaka ett interferensmönster skapat av antennen. Genom att 

analysera detta mönster kan läsaren identifiera taggen. (Shepard, 2005) 

Utöver dessa tre taggar finns det ett antal mellanting, såsom semi-passiva och two-way taggar 

(Glover, et al., 2006). Dessa kommer inte att beskrivas mer detaljerat då de tre ovan nämnda 

taggarna är de vanligast förekommande. 

Ytterligare en skillnad mellan olika taggar är att dess minne kan vara antingen skrivskyddat 

(read-only; RO) eller skrivbart (read/write; RW). Med en RW-tagg finns möjligheten att 

skriva om innehållet på taggen tusentals gånger. (Hunt, et al., 2007) 

6.1.1 Utformning av RFID-taggar 

Den vanligaste formen på en RFID-tagg är en rund platta med diameter från ett fåtal 

millimeter upp till en decimeter, vanligen kallad disk. Formen kan liknas vid ett mynt som 

ofta har ett hål i mitten för att kunna skruvas fast. Dessa taggar kan användas för att märka 

upp en mängd olika produkter eller kan läggas in i en bricka som agerar som en nyckel vid 

elektroniska lås. Att använda RFID inom elektroniska lås är populärt då tekniken ställer mer 

krav på säkerheten än vanliga nycklar. Det finns även taggar i form av glasstavar med 

diameter på bara några millimeter och längden 12-32 mm. Denna sortens tagg är vanlig vid 

identifikation av djur och placeras under huden. Taggarna kan även göras så tunna som 
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papper och kan då användas som etiketter vid t.ex. incheckning av bagage vid flyg. 

(Finkenzeller, 2010) 

Ytterligare en sorts tagg består av ett chip och en större antenn i form av en tunn fyrkantig 

platta. Dessa taggar kallas i vanligt tal för Contactless Smart Cards. Tack vare den stora 

antennen kan avläsningsavståndet ökas och på grund av dess form används tekniken ofta för 

biljetter, betalkort och identifiering av behöriga; accesskontroll (Shepard, 2005). Exempel på 

taggar som används vid bland annat märkning av artiklar, accesskontroll och djurmärkning 

visas i Figur 7. De vita plastkorten i figuren kan användas vid accesskontroll och är i samma 

storlek som ett vanligt kreditkort. De runda brickorna och de genomskinliga plastskivorna 

används vid märkning av artiklar. De små stavarna används vid djurmärkning och de större 

stavarna med en nyckelring på används även de vid accesskontroll. (Glover, et al., 2006) 

 

Figur 7: Taggar som används bland annat för djurmärkning, accesskontroll och märkning av artiklar 

(Glover, et al., 2006) 

6.2 RFID-läsare 

Läsare består av tre komponenter 

 Antenn 

 Controller 

 Nätverksgränssnitt 

Läsaren kan ha en eller flera antenner och de kan vara placerade inne i läsare, utanpå eller 

externt. Vid externt placerade antenner är det vanliga avståndet till läsaren två meter men 

avståndet kan ökas vid behov. Controllern ansvarar för läsningen av taggarna och beroende på 

vad den tar emot bestämmer den även om informationen ska skickas vidare eller ignoreras. 
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Detta beror på vilken tagg som läses av och om den är relevant för den aktuella läsningen. 

Storleken på controllern kan vara allt från en mindre krets på ett chip upp till en mikrodator 

som kan köra ett eget operativsystem, lagra data på en hårddisk och andra applikationer som 

en vanlig dator kan. Till sist måste läsaren ha ett nätverksgränssnitt för att kunna kopplas ihop 

med andra enheter för att kunna skicka vidare och dela med sig av den information som den 

tar emot. (Glover, et al., 2006) 

För att läsare och taggar ska kunna kommunicera med varandra används protokoll. 

Protokollet anger vilka kommandon taggen ska förstå och hur den ska svara läsaren. Läsare 

följer samma protokoll som taggar men en läsare har möjlighet att stödja fler protokoll 

samtidigt vilket gör det möjligt att läsa flera olika taggar (Glover, et al., 2006). Var läsaren 

sen placeras beror helt på vilket användningsområde som är aktuellt.  

Placeras läsaren på en hylla inom ett lager kan läsaren identifiera när artiklar läggs till eller tas 

bort från hyllan. Den så kallade smart shelf-tekniken gör det även möjligt att på kommando 

inventera hyllan och skicka informationen till en databas. På så sätt kan inventeringar göras 

på ett snabbt och smidigt sätt utan behovet av att manuellt läsa av hyllorna. (Glover, et al., 

2006) Läsare kan även vara utformade för att placeras på bord för att enkelt hantera artiklar 

som hanteras just över bord eller diskar. Exempel på dessa kan ses i Figur 8 (Identsys, 2010). 

 

Figur 8: Läsare anpassade för att placeras på bord eller diskar (Identsys, 2010) 

Läsare kan monteras i tak eller ovanför en dörröppning och på så sätt skapa en sorts portal. 

Tillvägagångssättet är vanligt inom lager där artiklar antingen passerar in till lagret eller 

flyttas mellan olika delar av lagret. Varje gång en artikel passerar genom en portal läses dess 

tagg av och förflyttningen registreras i systemet. Liknande är användandet av så kallade 

tunnlar. Då placeras läsare runt en viss del av ett transportband vilket gör att samtliga artiklar 

som passerar på bandet läses av. (Glover, et al., 2006) 

Med handburna läsare, som vanligtvis går under namnet handdatorer, kan användare läsa av 

taggar utan att behöva flytta artikeln till en läsare. Vilka funktioner som läsaren har varierar. 

Vissa kan bara läsa av taggens chip-ID medan andra kan läsa större mängder information och 

flera är kompatibla för att även kunna läsa vanliga streckkoder. Möjligheten att kunna läsa av 

RFID-taggar kan implementeras i bland annat vanliga mobiltelefoner och handdatorer. Denna 

teknik används även inom sektorn för privatpersoner. I främst asiatiska länder används 

tekniken genom att användare håller sin mobiltelefon framför en tagg och kan på så sätt bland 

annat få information om föremål på museum, information om biofilmer eller aktuell tidtabell 

för kollektivtrafik. (Identsys, 2010) 
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6.3  Frekvensband inom RFID-tekniken 

RFID-tekniken använder olika frekvenser och beroende på vilken som väljs finns det olika 

egenskaper och användningsområden. 

6.3.1 LF-teknik 125 kHz (Low Frequency) 

Taggar inom LF-bandet (Low Frequency) är den typ av tagg som har funnits längst inom 

RFID-tekniken. Eftersom denna typ av teknik har funnits så pass länge finns det en mängd 

olika utseenden på taggarna. Den används mest inom industrin för att märka upp olika artiklar 

och även i nyckelbrickor och kort vid accesskontroll. Majoriteten av taggar som används 

inom LF-tekniken är passiva taggar vilket gör att de har lång livslängd. Ett exempel på det är 

att Electrolux i Mariestad började använda RFID-taggar 1984 och samma taggar används 

fortfarande. Med anledning av att de är passiva och använder en realtivt låg frekvens används 

de mest inom slutna system vilket gör att det inte finns någon direkt standard för frekvensen. 

Undantag finns då taggarna används för att identifiera djur såsom sällskapsdjur, boskap och 

djur på zoo. LF-taggar finns både som RO och RW. De kan ha en minnesstorlek från 64 bit 

till 2 kbit. (Identsys, 2010) En sammanfattning av LF-teknikens egenskaper presenteras i 

Tabell 3. 

Tabell 3: Egenskaper inom LF-tekniken 

LF-teknik 125 kHz 

Användningsområden Märkning av artiklar 

Accesskontroll 

Djurmärkning 

 

Typ av tagg Passiva 

RO och RW 

 

Minnesstorlek 64 bit – 2 kbit  

 

Räckvidd  < 1m 

 

Utmärkande egenskaper Lång livslängd på taggarna 

 

 

6.3.2 HF-teknik 13.56 MHz (High Frequency) 

HF-tekniken (High Frequency) började först användas inom slutna system och saknade då 

standard. Detta ändrades när tillverkarna Phillips och Texas Instruments började tillverkning 

av utrustning som ledde till ISO-standarderna 15693 och 14443. Med hjälp av standard kan 

företag välja de taggar och läsare som passar deras behov oberoende av tillverkare. (Identsys, 

2010) 

Den högre frekvensen gör att taggarna kan göras mindre och inom HF-tekniken är taggarna 

oftast så små att de kan lamineras ihop med etiketter, se Figur 9. Skillnaden mellan de två 

olika standarderna är enkelt beskrivet säkerheten. ISO-15693 används vanligtvis vid 
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märkning av produkter, accesskontroll eller märkning av böcker i bibliotek. I denna tagg finns 

en inbyggd så kallad EAS-funktion som fungerar som ett larm. Det går ett larm om till 

exempel någon inte har registrerat ett lån på en bok men ändå försöker gå ut ur biblioteket 

med den. Med ISO-14443 är säkerheten större bland annat eftersom läsavståndet endast är 

någon centimeter. Tekniken används ofta vid betalningstransaktioner vid exempelvis 

kollektivtrafik eller andra automatköp. (Identsys, 2010) 

 

Figur 9: Etikett som är laminerad tillsammans med en platt böjlig RFID-tagg (Inotec, 2010) 

Taggarna inom HF-tekniken är oftast passiva och stödjer RW-tekniken med lagringsutrymme 

på 1-4kbit. Taggarna innehåller även anti-collision vilket gör det möjligt att läsa av flera 

taggar samtidigt. Detta gör tekniken väl lämpad för att användas vid identifiering av textilier 

där ISO-15693-tekniken har ett starkt fäste. Då varje plagg, duk eller dylikt har en tagg insydd 

i sig kan tvättföretag lämna ut sina textilier och när de kommer tillbaka för att tvättas kan 

samtliga artiklar i en tvättpåse registreras utan behov av att öppna påsen. Andra 

användningsområden är biljetter och olika slags etiketter. Tekniken kan även användas i hårda 

taggar såsom i fallet med LF-tekniken(Identsys, 2010). HF-teknikens egenskaper presenteras i 

Tabell 4 nedan. 

Tabell 4: Egenskaper inom HF-tekniken 

HF-teknik 13.56 MHz 

Användningsområden Märkning via etikett 

Klädmärkning 

Accesskontroll 

Betalningstransaktioner 

 

Typ av tagg Oftast passiva 

RW 

 

Minnesstorlek 1 – 4 kbit 

 

Räckvidd Passiv: < 1m 

 

Utmärkande egenskaper Möjligt med ytterst små 

taggar 

 

6.3.3 UHF-teknik 868 MHz (Ultra High Frequency) 

Redan från början arbetades det för att få fram en standard för UHF-tekniken, vilket 

resulterade i ISO-18000. Detta berodde till stor del på att den stora amerikanska 

detaljhandelskedjan Walmart tillsammans med US Department of Defence (DoD) var 
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intresserad av tekniken och startade utvecklingen. Syftet var att kunna följa gods i en 

försörjningskedja över hela världen. Tanken var att varje artikel skulle märkas, men arbetet 

har än så länge fått stanna vid att märka lastbärare såsom pallar, behållare och containrar. Ett 

annat problem som uppstod var att USA, som var UHF-teknikens ursprungsland, inte hade 

tagit hänsyn till övriga länders frekvensspekta. Den frekvens USA valde var upptagen av 

andra tillämpningar i bland annat Europa där GSM-nätet använder den frekvensen. Det hela 

ledde till att det användes ett antal olika frekvenser för UHF-tekniken. Tekniken har dock nu 

gått framåt och problemet börjar bli avhjälpt tack vara mer moderna taggar. Tekniken 

använder sig av både passiva och aktiva taggar. (Identsys, 2010) En sammanfattning av UHF-

teknikens egenskaper presenteras i Tabell 5. 

Tabell 5: Egenskaper inom UHF-tekniken 

UHF-teknik 868 MHz 

Användningsområden Detaljhandeln 

Märkning av lastbärare 

 

Typ av tagg Passiva och aktiva 

RO och RW 

 

Minnesstorlek 96 – 512 kbit 

 

Räckvidd Passiv: < 2m 

Aktiv: < 100m 

 

Utmärkande egenskaper Störs av vatten och viss 

materiel 

 

6.3.4 MW-teknik 2.45 GHz (MicroWave) 

Tekniken kom till i Sverige på 70-talet för användning vid slutmontering av bilar men har på 

senare tid blivit mer populär då behovet av att identifiera fordon har ökat. Tekniken är 

anpassad för att kunna identifiera större rörliga föremål på längre avstånd, föremål såsom 

bilar, trailers och containrar, samtidigt som de kopplas till föraren. (Identsys, 2010) 

Tekniken använder sig i störst utsträckning av aktiva taggar med antingen RO- eller RW-

möjlighet. Dock är lagringsutrymmet litet då läsning av taggar måste ske snabbt då de märkta 

fordonen är i rörelse. Läsavståndet är upp till 10 meter och taggarna fästes antingen utanpå 

fordon, containrar etc. eller på insidan av vindrutan på fordon. De sistnämnda kan även 

anpassas så att föraren identifierar sig genom att sätta in sitt personliga RFID-kort i taggen 

och på så sätt är fordonet kopplat till en individ. Dessa taggar kallas i vanligt tal för boosters. 

(Identsys, 2010) MW-teknikens egenskaper presenteras i Tabell 6 nedan. 
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Tabell 6: Egenskaper inom MW-tekniken  

MW-teknik 2.45 GHz 

Användningsområden Identifiering av större rörliga 

föremål 

 

Typ av tagg Passiva och aktiva 

RO och RW 

 

Minnesstorlek Så liten som möjligt 

 

Räckvidd Passiv: < 2m 

Aktiv: < 10m 

 

Utmärkande egenskaper Lämpad för användning 

utomhus 

 

6.4 Applikationer inom RFID 

Nedan presenteras ett antal applikationer där RFID-teknik förekommer. 

6.4.1 Djurmärkning 

Elektronisk märkning av djur är speciellt utbrett i Europa och det finns i princip fyra olika sätt 

att RFID-märka djur på. De enklare varianterna är halsband och öronmärkningar med en 

RFID-tagg i. Vidare finns det injicerbara taggar som vanligtvis placeras i nacken på djuret 

och som har formen av en glasstav. Dessa taggar kan göras relativt små, se Figur 10, så att 

djuret varken känner av det eller besväras av det. Med en injicering blir det lättare att verifiera 

bland annat djurets härkomst och informationen är säker då den inte är lika lätt att byta ut som 

exempelvis ett halsband eller en öronmärkning. Tills sist finns det en så kallas bolus som kan 

användas på kor och placeras i dess våm, en av kons magar. Taggen är i form av en rund stav 

vars hölje är motståndskraftigt mot syror vilket gör att den tål de magsyror den utsätts för. 

Staven skadar inte djuret och finns kvar i djurets våm under hela dess livstid. (Finkenzeller, 

2010) 

 

Figur 10: RFID- tagg i form av glasstav i jämförelse med ett riskorn (BrightHub.com, 2010) 
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6.4.2  Elektroniskt pass 

Syftet med elektroniska pass är att öka säkerheten mot förfalskning. Taggens chip 

tillsammans med antennen är laminerad i en av sidorna inne i passet eller i pärmen. En 

symbol på pärmens framsida visar att passet är RFID-taggat, se Figur 11. Taggen lagrar 

persondata såsom namn, personnummer, kön, en bild på ägaren samt dess fingeravtryck. Från 

och med 2008 ska samtliga flygplatser och gränskontroller vara utrustade med läsare till de 

nya så kallade ePassen. (Finkenzeller, 2010) 

 

Figur 11: Elektroniskt pass med dess symbol nere i vänstra hörnet (Jinge.se, 2007) 

6.4.3 Farligt avfall 

För farligt avfall finns det många krav när det gäller lagring, hantering och identifiering. Detta 

gör att streckkoder är osäkra som märkning då de är känsliga för revor, smuts och annat som 

gör koden obrukbar. Denna osäkerhet är riskabel vid hantering av farliga produkter. Det gör 

att RFID är en säkrare teknik att använda för att förmedla information och på så sätt hantera 

godset på ett mer säkert sätt. (Shepard, 2005) 

6.4.4 Kläder 

En tagg kan sys in i ett plagg direkt vid tillverkning och på så sätt kan dess flöde ständigt 

kontrolleras och plaggen kan enkelt sorteras på typ, storlek och färg. Genom att använda chip-

fria taggar kan även kostnaderna hållas nere. De kan även användas för stöldlarm då de kan 

placeras i märkeslappar som ofta sitter i plagget. (Shepard, 2005) 

6.4.5 Kollektivtrafik  

Ett område där det finns stor potential att spara pengar är kollektivtrafiken. Alternativen för 

att betala för resor inom lokaltrafiken har tidigare varit antingen pappersbiljetter som köps 

direkt av föraren eller kort som kan laddas antingen i automater eller på speciella 

försäljningsställen. Om istället ett RFID-system införs med Smart Card-applikationen finns 

det ett flera fördelar som skulle uppstå. Hanteringen av kontanter skulle minska vilket skulle 

leda till bekvämlighet för passagerare samtidigt som de skulle skapa mer trygghet för förare 

då rånrisken skulle minska. Köer minskar vid påstigning då antingen passageraren själv väljer 

resa eller korrekt summa dras direkt från kortet. (Finkenzeller, 2010) 
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6.4.6 Kontaktlösa betalningssystem – Contactless payment systems 

Det finns två olika system när det gäller betalsystem inom RFID. Det handlar antingen om ett 

öppet eller slutet betalningssystem. I exemplet ovan när det gällde att ladda ett kort med 

pengar handlar det om ett slutet system. Då finns det bara möjlighet att kortet fungerar inom 

ett visst område, såsom kollektivtrafiken i ett visst geografiskt område. Ett öppet system kan 

jämföras med ett vanlig betalkort med magnetremsa eller chip. De stora kreditkortsbolagen 

MasterCard, VISA och American Express har alla börjat introducera betalning med Smart 

Cards med samma standard. (Finkenzeller, 2010) Den officiella symbolen för kontaktlös 

betalning visas nedan i Figur 12. 

 

Figur 12: Symbol för kontaktlös betalning (UK Gadgeteer, 2010) 

6.4.7  Medicinska applikationer 

Liknande situationen med farligt avfall så används RFID även inom sjukvården för att 

minimera misstag i hanteringen. Inom sjukvården kan blod, organ och även patienter märkas 

med RFID-taggar för att personalen på ett enkelt och säkert sätt kan se att rätt personer får rätt 

behandling och att vävnad hanteras på rätt sätt. (Shepard, 2005) 

6.4.8  RFID-teknik i försörjningskedjan 

Används RFID inom försörjningskedjan ger det möjligheter till att se hela processen från 

början till slut. På så sätt kan produktiviteten öka såväl som noggrannheten och 

tillgängligheten inom kedjan. Den mer exakta hanteringen bidrar till att påfyllning vid brister 

sker vid rätt tid och inventeringsprocessen förbättras. (Hunt, et al., 2007) 

6.4.9 Åtkomstkontroll 

Användning av plastkort för att komma in genom låsta dörrar har funnits länge. Dock har det 

tidigare varit tvunget att sätta in kortet eller föra det igenom en läsare. Detta leder till att 

processen blir känslig för bland annat smuts och läsaren är känslig för stötar eller riskerar att 

bli vandaliserad. Används istället RFID finns möjligheter att placera läsaren inne i väggen där 

den är skyddad från förstöring. Samtidigt behöver användaren inte plocka fram kortet eller 

föremålet där taggen är placerad, exempelvis en nyckelring som ses i Figur 13, för att ha 

tillgång till läsaren. Många system tillåter att taggen ligger kvar i till exempel jackan eller 

plånboken och bara förs närmare läsaren för att registreras och öppna dörren. Det händer även 

att tekniken används för att öppna hund- och kattluckor vilket gör det möjligt för ett djur att 

komma och gå som det vill utan att det finns en möjlighet för obehöriga att ta sig in i huset. 

(Finkenzeller, 2010) 
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Figur 13: Nyckelbricka innehållande RFID-tagg (MarginUp, 2010) 

6.5 Fördelar och nackdelar med RFID gentemot streckkoder 

Både RFID- och streckkodstekniken har som huvudsyfte att identifiera artiklar som passerar 

någon slags läsare. Utöver det finns det stora skillnader mellan teknikerna. Den mest 

märkbara är sättet som taggarna och streckkoderna läses av. En tagg kan läsas av utan några 

krav på line-of-sight och har anti-collision vilket gör det möjligt att läsa av flera artiklar 

samtidigt. Detta gör att istället för att behöva packa upp alla varor vid till exempel inventering 

så kan en hel låda eller pall läsas av samtidigt. Detta är skillnad mot streckkoder där varje kod 

måste läsas individuellt och eventuella skador eller smuts på koden hindrar att den läses av 

korrekt. (Hunt, et al., 2007) 

Båda teknikerna kan läsa av på större avstånd, över 15 meter, men eftersom streckkoder 

kräver line-of-sight är det vanligaste att de läses av på bara några centimeters avstånd. RFID-

tekniken gör det även möjligt att lagra mer information. Medan en streckkod endast kan lagra 

upp till 100 byte kan en RFID-tagg, beroende på typ, lagra upp till 128 kbyte information. 

(Hunt, et al., 2007) 

Med hjälp av RFID kan identifiering och spårning av artiklar ske inom en försörjningskedja 

oberoende av var de befinner sig i kedjan. Då inventering kan ske på ett enklare sätt med 

RFID istället för med streckkoder kan lagernivåer anpassas bättre och arbetskostnader 

reduceras. Detta sker eftersom avläsningar sker mer per automatik och det blir en minskning 

av fel orsakade av den mänskliga faktorn. (Guo, et al., 2010) 

RFID har dock en del nackdelar jämfört med streckkoder. En RFID-tagg är dyrare än en 

streckkod. Detta gör att det inte är ekonomiskt försvarbart att märka artiklar som har betydligt 

mindre värde än själva taggen. Dessutom finns det en del tvivel när det gäller säkerheten 

kring RFID-taggar bland annat då det finns möjlighet att taggarna kan läsas av på längre 

avstånd. Om viktig information har lagrats på taggen kan obehöriga läsa av denna utan att 

någon är medveten om det. (Shepard, 2005)  

På grund av att RFID använder sig av radiosignaler finns risken för störningar. Beroende på 

vilken frekvens som används är störningar ett mer eller mindre stort problem. Låga frekvenser 
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är relativt tåliga mot störningar men det kräver större antenner och det tar längre tid för 

informationen att komma fram på långa avstånd. Ju högre frekvens som används så uppstår 

problem med störningar från andra material. Metall stoppar radiosignalerna och kan även 

skapa störningar om materialet finns nära en antenn inom systemet. Vätskor skapar liknande 

problem för höga frekvenser. (Hunt, et al., 2007) RFID-teknikens för- och nackdelar 

presenteras i Tabell 7 nedan. 

Tabell 7: För- och nackdelar med RFID-tekniken 

För- och nackdelar med RFID-tekniken 

Fördelar med RFID Inget krav på line-of-sight 

Möjligt att läsa av flera artiklar samtidigt  

Kan enkelt läsas på större avstånd 

Kan läsas av i hela försörjningskedjan 

Automatisk avläsning minskar mänskliga fel  

Större möjlighet att lagra information 

 

Nackdelar med RFID Dyrare än streckkoder 

Säkerhetsbrister då de kan läsas av från längre avstånd av obehöriga 

Risk för störningar 
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7 Nulägesbeskrivning 

I detta kapitel kommer Försvarsmaktens nuvarande rutiner för 

försörjning och tvättning av beklädnader att redovisas.  

Inom Försvarsmakten finns det ett antal fysiska platser som hanterar artiklar när det gäller 

försörjning och tvättning av beklädnader. Alla utom tvätteriet är interna inom FM. FM:s 

enheter är FMCL som är FM:s centrallager, försörjningsenheter (FörsE) som är ansvariga för 

olika regioner samt ett antal servicecentra och servicepunkter. Högst upp i försörjnings-

hierarkin, som visas i Figur 14, finns Högkvarteret, FMLOG och Försörjningsledningen. 

Inom Högkvarteret finns det fem Teknikkontor. Ett av dessa är Materialkontoret som 

ansvarar för beklädnad. 
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Figur 14: Fysiska platser inom FM:s försörjningsflöde 

FMCL är ett nybyggt lager förlagt i Arboga. Dess verksamhet startades i september 2009 och 

ska vara i full drift i början på 2011. FMCL kommer inte enbart att hantera beklädnader utan 

även förbrukningsmateriel och annan utrustning. Parallellt med FMCL finns det ett antal 

FörsE som ansvarar för olika regioner i landet. Under varje FörsE finns det ett antal 

servicecenter och servicepunkter, dessa kommer fortsättningsvis att gå under samlingsnamnet 

serviceenheter i rapporten. Ett servicecenter är något större till storleken och hanterar ett 

större utbud. Servicepunkter är placerade på mindre orter där FM har verksamhet i mindre 

omfattning. 

7.1 IT-systemet LIFT 

Det informationssystem som används för förnödenhetsförsörjning och teknisk tjänst inom FM 

är LIFT. LIFT är indelat i ett antal lokala system som kallas för LIFT Lokal (LIFT L) samt ett 

centralt system, LIFT Central (LIFT C). Varje FörsE har ett eget LIFT L där dess egen 

materiel redovisas. Det som redovisas i LIFT L är bland annat 

 Antal tillgängliga och utlånade artiklar 

 De utlåningar som har skett och till vilken brukare 

 Var artiklarna befinner sig på en detaljnivå i tre nivåer 

 Vilken status artiklarna har på en 6-gradig skala från perfekt/ny till obrukbar artikel 
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Även FMCL har ett eget lokalt system som är en variant av de system som finns ute på FörsE. 

Varje FörsE kan endast se materiel inom sin egen verksamhet i LIFT L. Det finns ingen 

möjlighet att se materielstatus eller saldo utanför sitt egna FörsE. 

Däremot samlas all information från de olika LIFT L i det centrala systemet LIFT C. Detta 

system används av bland annat Teknikkontoret på Högkvarteret och Försörjningsledningen 

för att få stöd vid beslut om materialhantering. 

7.2 Försörjning 

När behov uppstår vid ett förband registreras detta i LIFT L och sedan visas samtliga behov i 

LIFT C. Teknikkontoret är sedan ansvariga för att fördela materielen enligt fastställd 

priotitering. Fördelningen sker genom en materialfördelningsorder. Om materielen finns på 

FMCL eller en annan FörsE kan Teknikkontoret utfärda en så kallad omfördelningsorder som 

anger till vilken FörsE materielen ska flyttas. 

När det gäller materiel- och omfördelningsorder tas beslutet på Teknikkontoret och ordern 

skickas sedan vidare till Försörjningsledningen som vidarebefordrar den till berörda FörsE. 

Flödet i systemet är då från Teknikkontoret, in i LIFT C och sedan vidare till LIFT L.  

Materielen skickas från FMCL ut till de olika FörsE:s underliggande serviceenheter. 

7.3 Tvättcykeln 

De nuvarande rutinerna för tvättning av beklädnader innehåller sex delprocesser; fem interna 

inom FM och en extern. Den externa processen är det tvätteri som sköter tvätteritjänsten åt 

FM. Förutom att tvätta inkommande artiklar ingår det även i tvätteriets tjänst att reparera 

trasiga artiklar och kassera otjänliga artiklar. Tvätteriets koppling till FM:s interna processer 

är genom lager där serviceenheternas beklädnader lagras. Från lagret skickas beklädnader ut 

till ytterligare tre processer; inryckning/utlåning, tvättbyte och utryckning/inlämning. Det 

totala flödet för både information och materiel kan ses i Figur 15. 
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Figur 15: Informations- och materielflödet inom tvättcykel hos FM 

Vid inryckning delas persedlar ut och varje brukare har ett individuellt persedelkort där 

serviceenhetspersonalen antecknar utlämnad artikel och storlek. Persedelkortet överförs sedan 

manuellt in i LIFT L där följande information registreras: brukarens personnummer, artikelns 

beteckning, benämningen samt antal och storlek på artikeln. 

Under tvättbyten byts smutsiga artiklar mot rena likvärdiga artiklar. Ingen registrering sker 

vid tvättbyten om vad som lämnas ut eller in. Det är på ett fåtal serviceenheter praxis att 

registrera eventuella storleksbyten som sker vid tvättbyten. Detta är dock inget som görs som 

regel på samtliga servicecentra. Är den inlämnade artikeln uttjänad registrerar 

serviceenhetspersonalen den som kassation och placerar artikeln i en kassationscontainer. 

När det är dags för utryckning ska samtliga uthämtade persedlar lämnas in. Inlämningen 

kontrolleras av serviceenhetspersonalen som sedan skickar beklädnader till tvätt. Om någon 

artikel har förlorats av brukaren skrivs en förlustanmälan som lämnas in till 

serviceenhetspersonalen. Sedan registreras förlusten i LIFT L där den kopplas till brukaren. 

Inom dessa tre delprocesser; inryckning, tvättbyte och utryckning delges information från 

brukaren till serviceenheten med hjälp av de manuella dokumenten persedelkort samt 

förlustförteckning. Serviceenheten hanterar den inkomna informationen genom att 
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efterregistrera den i LIFT L. Det är denna rutin som i Figur 15 går under namnet 

Administration och dokumenthanteringen tydliggörs i Figur 16. 

 

Figur 16. Dokumenthantering mellan serviceenhet och brukare 

7.4 Tvätteriets roll och processer 

Tvätteriet som sköter tvätteritjänsten åt FM är Textilia AB. Det är ansvarigt för tvättning av 

artiklar samt att reparera trasiga artiklar och kassera uttjänta artiklar. Under 2008 tvättades ca 

4.3 miljoner av FM:s persedlar och ca 59 000 reparerades. 

När artiklar ska skickas till tvätt läggs de i tvättsäckar, lastbärare och containers.  

Tillsammans med dessa skickas även en tvättnota från serviceenheterna till tvätteriet. Den 

innehåller information om vilken beklädnad som skickas och hur många tvättsäckar, 

lastbärare och containers leveransen omfattar. Ingen räkning av antalet artiklar eller vilka 

storlekar som skickas görs. 

När artiklarna kommer till tvätteriet kontrolleras de mot tvättnotan varefter artiklarna tvättas 

batchvis så att varje serviceenhet returneras samma artiklar den skickade iväg. Artiklarna 

tvättas inom uppskattningsvis två veckor. Innan de skickas tillbaka till serviceenheterna 

räknas tvätten och på följesedeln som följer med tvätten tillbaka redovisas vilken beklädnad 

som har tvättats, hur många de är samt i vilken storlek. Information om vad som har 

reparerats av tvätteriet rapporteras till både serviceenheterna och FMV för dokumentering. 
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Figur 17: Dokumenthantering mellan serviceenhet och tvätteri 

Mellan tvätterier och serviceenheterna skickas information genom tvättnotor, följesedlar samt 

kassationslistor vilket kan ses i Figur 17. 

7.5 Förarbete kring RFID-märkning av beklädnader 

FMV har redan haft några projekt angående RFID-tekniken och har kommit fram till två 

slutsatser som är relevant för analysen i denna rapport. För det första kommer den 

infrastruktur som avses sköta RFID-märkning av beklädnader även att användas vid märkning 

av bland annat vapen och annan materiel vid framtida RFID-projekt. För det andra kommer 

de taggar som ska användas för att märka upp artiklarna bygga på standarden EPC Class 1 

Gen 2. Detta betyder att taggarna är passiva och arbetar på UHF-bandet. Bitstorleken på 

taggarna är inte fastställd. 
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8 Analys 

I detta kapitel utförs en analys utifrån nulägesbeskrivningen med fokus 

på kostnadsnyttoanalys. Dagens generella problem förklaras medan 

scenarier och den utförda kostnadsnyttoanalysen presenteras. 

8.1 Problem för beklädnader 

För att få reda på vilka problemen är för tillfället inom FM:s beklädnadskedja har intervjuer 

genomförts med personer med olika befattningar inom FM. Samtliga intervjuade anser att ett 

stort problem för beklädnadskedjan är att det är dålig kontroll på var artiklarna befinner sig, 

vilka storlekar de har och vilket skick de är i. 

LIFT L anses vara ett stort problem i dagens rutiner enligt Bohm, Engman och Eriksson. 

Systemet anses inte vara användarvänligt och det tar tid att arbeta i det. Denna åsikt stöds 

även av Holmström och Oskarsson. Då det tar tid vid registreringen i LIFT L skrivs viss 

information upp på lappar för att registreras in senare när tid finns. Risken med detta är att 

informationen försvinner eller missuppfattas innan registrering kan ske. 
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Det nya arbetssättet med anställda soldater inom FM skapar mer arbete i LIFT L. Förut kunde 

ett antal av samma artikel registreras på kompanier och plutoner. Nu måste dessa artiklar 

istället registreras på varje enskild brukare vilket ökar det manuella arbetet med att registrera 

artiklarna i LIFT L. 

Problem som finns både närmast brukaren på servicecentra samt uppe på Materielkontoret är 

bristen på uppdatering av artiklarnas status. Det efterfrågar bättre redovisning på 

beklädnadernas status för att då kunna få en bild av artikelns livslängd. Genom bättre 

statusuppdateringar kan det ges högre service till brukaren som är anställda soldater och 

ställer högre krav än tidigare.  

När det gäller svinn går åsikterna isär. Vissa personer som intervjuades ansåg inte att det 

förekommer så stora svinn. Det finns artiklar som försvinner men när det är dags för brukarna 

att rycka ut kommer de tillbaka. Andra var av en annan åsikt och anser att stora mängder 

svinn förekommer och då främst i tvättcykeln. 

Det är meningen att varje serviceenhet endast ska ha en så kallad provkollektion. Syftet med 

denna är att brukaren provar ut vilka storlekar som är aktuella och serviceenheten gör en 

beställning till FMCL som ska hantera majoriteten av artiklar. Sedan ska serviceenheterna 

endast hantera så mycket artiklar att brukaren har möjlighet till tvätt- och persedelbyte. På så 

sätt undviks höga lagernivåer med artiklar som inte omsätts och det fås jämnare slitage på 

kläderna. Det är ännu oklart hur stor kvantitet av varje artiklarna som ska finnas ute på 

serviceenheterna. 

8.2 Scenarier 

De scenarier som ingår i analysen togs fram med hjälp av de intervjuer som utfördes på FMV 

och i olika delar av försörjningskedjan inom FM. Det framkom då att det största behovet av 

att ökad kontroll finns inom hanteringen av uniformer, Fältjacka 90 och Fältbyxa 90. Detta 

var det minsta scenariot som var aktuellt att använda. Vidare undersöktes vad det största 

scenariot kunde vara, som samtidigt kunde vara genomförbart. Att märka upp samtlig materiel 

som finns ute på serviceenheterna ansågs vara allt för omfattande för att vara möjligt att 

undersöka i detta arbete. 

För att kunna se skillnader i resultatet beroende på hur mycket artiklar som märktes upp så 

valdes det att även ta med ett scenario som var ett mellanting mellan det minsta möjliga 

scenariot och det största möjliga. 

Från början skulle även kopplingen mellan artiklar och brukare ingå i analysen med detta 

ansågs vara ett för stort projekt att ta sig an. De scenarier som valdes presenteras i Tabell 8 

tillsammans med vilka beklädnader som ingår i respektive scenario.  
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Tabell 8: Scenarier för analys 

Scenario Motivering Artiklar som ingår 

i scenariot 

Scenario 1: 

Märkning av uniformer 

Minsta möjlig förändring som bör göras. 

Den beklädnad där RFID-märkning 

efterfrågas i första hand märks upp. 

 

Fältjacka 90 

Fältbyxa 90 

Scenario 2: 

Märkning av uniformer 

samt beklädnader vid 

tvättbyte 

 

Förenklar hantering vid tvättbyten 

tillsammans med att mer kontroll fås över 

uniformer. 

 

Fältjacka 90 

Fältbyxa 90 

Fältskjorta 90 grön 

Scenario 3: 

Märkning av samtlig 

beklädnad som används av 

enskild soldat 

En större förändring. Skapar kontroll på 

de beklädnader som samtliga soldater 

använder. 

 

Fältjacka 90 

Fältbyxa 90 

Fältskjorta 90 grön 

Tröja 90 grön 

Värmejacka 90-1 

Värmebyxor 90 

Snöjacka 90 

Snöbyxor 90 

Overall grön blxl 

 

 

8.3 Nyttoträd 

Det är nu dags att lokalisera nyttorna för de olika scenarierna. För att skapa en överskådlig 

bild över hur nyttorna är kopplade till varandra och även för att eventuellt komma fram till 

ytterligare nyttor gjordes ett nyttoträd, se Figur 18. Om trädet läses från vänster till höger ska 

ordet ”kräver” läsas mellan rutorna och om det läses från höger till vänster läses istället ”ger”.  
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Figur 18: Nyttoträd för samtliga tre scenarier 

Samtliga scenarier har fått samma nyttoträd. Det som skiljer de olika scenarierna åt är graden 

av nyttan som uppkommer. Till exempel ger märkning av enbart uniformer, Scenario 1, en 

mindre nyttoförtjänst vid registreringen till skillnad från märkning av samtlig beklädnad, 

Scenario 3, som ger större nytta vid registrering. 

8.4 Begränsningar 

Ett antal begränsningar har gjorts inför analysen. Beklädnader med lägre inköpspris än 100 kr 

kommer inte att RFID-märkas. Detta beroende på att uppmärkning av så pass billig beklädnad 

inte skapar någon väsentlig nytta då priset på taggar ligger på 5-10 kr/st. Denna begränsning 

är satt på inrådan av FMV. 

Eftersom arbetet med att utreda RFID-märkning på beklädnader ännu är inne i ett tidigt 

stadium är det osäkert vad tekniken ska innehålla och på vilket sätt det ska fungera. På grund 

av detta har omfattningen av möjlig teknik begränsats och fokus i analysen ligger på 

tvättcykeln och inventering vid serviceenheterna. FMCL och serviceenheten som ligger på 

Kungsängen som ansvarar för utlämning av samtlig beklädnadsmateriel för alla 

internationella insatser ingår inte i analysen då deras hantering fokuserar mycket kring in- och 
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utlämning istället för tvättcykeln. Dock har samtlig beklädnad inkluderats i analysen då det 

ansågs svårt att få någon siffra på hur mycket artiklar som hanteras på FMCL och i 

Kungsängen. Inte heller har planerna på provkollektioner behandlats i analysen då detaljer 

kring hur detta arbetssätt ska ske har varit oklara. 

Märkningen gäller endast beklädnader och inte övrig personlig utrustning såsom kroppsskydd 

och stridvästar. De är inte heller samtliga beklädnader som ingår i analysen. Då totala antalet 

artiklar är på över fjorton miljoner har även andelen beklädnader begränsats. De beklädnader 

som har ingått i analysen är de plagg som en vanlig soldat hämtar ut vid inryckning, inte de 

artiklar som plockas ut mer sällan och som inte ingår i en soldats grundutrustning när det 

gäller beklädnader. Ännu en begränsning är att kängor samt strids- och arbetshandskar inte 

ingår bland de beklädnader som märks upp. Kängor kan inte märkas på samma sätt som 

övriga artiklar och handskar slits under användning på ett sätt att få återgår till 

serviceenheterna och ges ut igen till andra brukare. 

I kostnaderna ingår inte utgifter som förekommer under förarbetet för RFID-projektet att 

märka beklädnader. Inga kostnader tas upp för förstudier, teknikstudier och pilotprojekt 

utförda av FMV som förberedelser inför RFID-användning inom FM. 

Det har inte fastställts någon bestämd process kring hur beklädnaderna ska märkas med 

RFID-taggar varken när det gäller när eller var märkningen ska ske. Det har därför varit svårt 

att få fram någon kostnad för uppmärkning varför denna kostnad inte är med i analysen. 

Nedan finns en sammanfattning över de begränsningar som gäller för analysen. 

 Beklädnader med inköpspris under 100 kr kommer inte att märkas 

 Märkning sker endast på beklädnader som ingår i en soldats grundutrustning 

 Skor och handskar ingår inte i analysen 

 FMCL och det servicecenter med fokus på utlämning av beklädnader till 

internationella insatser (Kungsängen) kommer inte ingå i analysen 

 Arbetssättet med provkollektioner ingår inte 

 Kostnader för förarbete kommer inte att ingå i analysen 

 Kostnaden för själva märkningen av beklädnaderna har inte tagits med i analysen 

8.5 Nyttor 

För att hantera nyttorna har hänsyn tagits till ett stort antal parametrar. De tre olika 

scenarierna utgår ifrån tre olika mängder artiklar. Totala antalet artiklar för varje scenario är 

fördelat enligt Tabell 9 där det även visas den andel varje scenarios artiklar utgör av FM:s 

totala utrustning (drygt fjorton miljoner artiklar) gällande beklädnader och övrig personlig 

utrustning. Detta tas med för att sätta scenarierna i relation till den totala mängden av materiel 

som hanteras på serviceenheterna. Samtliga värden är tagna från budgetåret 2010. Värdet på 

total personlig utrustning är ungefärlig och ingen exakt siffra har erhållits från FM. 
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Tabell 9: Antalet artiklar per scenario samt dess andel av total personlig utrustning och volymvärde 

Scenario Antal artiklar Andel av total personlig 

utrustning 

Volymvärde  

Scenario 1 610 000 

 

4.3 % 131 milj. Kr  

Scenario 2 1 080 000 

 

7.7 % 190 milj. Kr  

Scenario 3 1 930 000 

 

13.8 % 381 milj. Kr  

Total personlig utrustning 

(ungefärlig uppskattning) 

14 000 000 100 % Ca 3 miljarder kr  

 

Nedan följer en förklaring för varje värderad nytta och vad värderingen bygger på. Nyttorna 

är uppdelade på nyttoträdets grenar; Minskad personalkostnad, Ökad redovisningskvalité och 

Ökad kundservice. Underlaget för värderingarna återfinns i Bilaga 1. 

Varje nytta har även färgkodats. Motiveringen för varje färgkodning är som följer. 

 Grön nytta   

En nytta som uppkommer direkt vid RFID-systemets införande och där värdet är 

tillförlitligt. 

 Gul nytta  

En nytta som antingen är beroende av att någon annan nytta först införlivas eller att värdet 

på nyttan är något osäkert. 

 Röd nytta  

En osäker nytta som är svårvärderad. 

I analysen har antalet inventeringsavgångar används för att värdera nyttor. Som 

inventeringsavgångar räknas artiklar som försvinner i systemet utan bestämd orsak. 

Anledningen till att detta värde inte går under namnet svinn är att inventeringsavgångar även 

innefattar felregistreringar i saldot och inte bara artiklar som fysiskt försvinner. 

Samtliga nyttor som finns med i analysen räknades ut som årsnyttor redan från början och 

ingen diskontering har varit nödvändig för att räkna om dem till nutid.  

Nyttornas värde har bland annat skapats utifrån information gällande tidsåtgång för olika 

processer inom serviceenheterna. 

8.5.1 Nyttor inom Minskad personalkostnad 

De tre följande nyttorna ingår i nyttoträdet under Minskade personalkostnader och Frigjord 

tid/ökad effektivitet. Dess placering i nyttoträdet klargörs i Figur 19. 
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Figur 19: Nyttor kopplade till Minskad personalkostnad 

 Förenklad inventering – Grön  
Inventeringen sker automatiskt genom att personal läser av taggarna medan artiklarna 

ligger kvar på hyllan utan ytterligare manuellt arbete. Värdering motsvarar 

personalkostnaden för den tid det tar vid inventering för den andel artiklar som gäller för 

respektive scenario, se Tabell 9. 

 

 Förenklad registrering – Grön  

Genom att undvika manuell knappning i LIFT L skapas nytta. Nyttan värderas till den 

personalkostnad som LIFT L-arbetet motsvarar för den andel artiklar som gäller för 

respektive scenario, se Tabell 9. Även om viss manuell knappning fortfarande krävs för 

att koppla brukare till artiklar tas detta inte med i beräkningarna. Detta på grund av att det 

fortfarande finns beklädnader som inte är märkta med taggar och där den registreringen 

fortfarande måste ske. 

 

                                          

                                          

                                             

Antalet timmar nedlagda per person på LIFT L per dag  Timlön   

   Antalet anställda som jobbar med LIFT L  Antalet aktiva dagar inom FM  

     Andelen av beklädnader för scenariot 

 

                                        

                                        

                                         

Antalet timmar nedlagda per person per inventering och år  Timlön   

   Antalet anställda vid inventering  Andelen av beklädnader för scenariot 
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 Minimering av mänskliga faktorn – Gul  

Genom att minimera det manuella arbetet kan den mänskliga faktorns inverkan minskas. 

Automatiseras beklädnadsprocessen sparas tid då personalen inte behöver gå in i systemet 

och rätta till fel i LIFT L. Detta värderas som personalkostnaden för att ändra fel i LIFT L 

för den andel artiklar som gäller för respektive scenario, se Tabell 9. 

 

8.5.2 Nyttor inom Ökad redovisningskvalité 

De tre följande nyttorna ingår i nyttoträdet under Ökad redovisningskvalité. Dess placering i 

nyttoträdet klargörs i Figur 20. 

 

Figur 20: Nyttorna kopplade till Ökad redovisningskvalité 

 Informationshantering i realtid – Gul  

När informationen hanteras i realtid kan fel uppmärksammans direkt då de inträffar. Detta 

gör att en stor del av de artiklar som försvinner direkt kan kontrolleras och återfinnas. 

Samtidigt kan fel i systemet undvikas och tid sparas. Nyttan har värderats genom att ta 

värdet på 20 % av inventeringsavgångarna (som motsvara värdet för inköp av ny artikel) 

tillsammans med 20 % av inventeringsavgångarna värderade till 2 kr/st som står för 

personalkostnaden. Det är antaget att 20 % av inventeringsavgångarna kan undvikas 

genom RFID-märkning både när det gäller att ersätta artiklar som har försvunnit samt 

personalkostnaden som uppkommer för att rätta till fel som uppkommit på grund av att 

informationen inte är korrekt uppdaterad. 

            
 

 
                            

            
 

 
                            

            
 

 
                             

Antalet timmar nedlagda på att redigera fel i LIFT L per dag  Timlön   

   Antalet serviceenheter  Antalet aktiva dagar inom FM  

     Andelen av beklädnader för scenariot 
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 Ökad kontroll vid tvätt- och/eller persedelbyten – Gul  

Ökas kontrollen vid tvätt- och persedelbyten kan svinn minimeras direkt då brukaren 

endast får ut lika många artiklar som lämnas in. Detsamma gäller de artiklar som skickas 

till tvätteriet; det blir ökad kontroll på att det antal artiklar som skickas på tvätt stämmer 

överens med det antal som kommer tillbaka. En skattning på hur mycket svinn som 

uppstår vid persedelbyten och hela tvättcykeln är 50 % av inventeringsavgångarna. Då 

kan värdet sättas som 50 % av värdet på inventeringsavgångarna för de artiklar som ingår 

i scenariot.  

 

 Bättre rutiner – Röd  

Förbättras rutinerna kan redovisningskvalité ökas genom ett mer strukturerat arbete. Med 

antaganden att 80 % av inventeringsavgångarna kan sparas in och ett ytterligare antagande 

att personalkostnaden är 2 kr för varje inventeringsavgång sätts värdet på nyttan. Detta 

gäller för andelen artiklar för respektive scenario. 

 

8.5.3 Nyttor inom Ökad kundservice 

De tre följande nyttorna ingår i nyttoträdet under Ökad kundservice. Dess placering i 

nyttoträdet klargörs i Figur 21. 

                                 

                                   

                                   

Antalet inv.avgångar för scenariots beklädnader  

Andel inv.avgångar som sker p.g.a. bristande rutiner    Personalvärdet på varje inv.avgång 

 

                                     

                                       

                                       

Värdet på inv.avgångar för scenariots beklädnader  Andelen svinn vid tvättcykeln 

 

                                                 

                                                  

                                                    

Värdet på inv.avgångar för scenariots beklädnader  Andelen inv.avgångar beroende av svinn +  

   Antalet inv.avgångar för scenariots beklädnader   

      Andelen inv.avgångar påverkade av personalkostnader  Personalvärdet på varje inv.avgång 
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Figur 21: Nyttorna kopplade till Ökad kundservice 

 Förbättrad statuskontroll – Röd  

Genom att öka statuskontrollen minimeras risken för att brukaren får trasig eller felaktig 

klädsel vilket gör att brukaren inte får besväret att byta artikeln ytterligare en gång eller 

andra besvär som kan uppstå. Värderingen har gjorts genom att, för varje artikel i 

scenariot, ta brukarens värdering för att få felfria artiklar och räkna med den andel aktiva 

brukare inom FM (hemvärnsmän är till exempel inte medräknade) med antagande att 5 % 

av nuvarande artiklar har bristfällig status. Brukarens värdering har erhållits från en 

enkätundersökning vars utformning och resultat kan ses i Bilaga 2. 

 

 Bättre rutiner – Röd  

Förbättras rutinerna minskar risken för att artiklar saknas när brukaren behöver dem, till 

exempel genom att storlekar saknas. Här har värderingen gjorts på liknande sätt som för 

Förbättrad statuskontroll. För varje artikel används värdering som brukaren har för att få 

rätt artiklar och räknar med andelen aktiva brukare. Det antas att 5 % av artiklarna som 

lämnas ut är bristfälliga när det gäller tillgång på storlek. Brukarens värdering har erhållits 

från en enkätundersökning vars utformning och resultat kan ses i Bilaga 2. 

 

                                              

                                               

                                                

Värde på att få rätt artiklar   Andel förekommande saknade artiklar vid tvättbyte   

 Andel aktiva brukare    Antalet beklädnader för scenariot  

 

                                              

                                               

                                                

Värde på att få felfria artiklar   Andel förekommande felaktiga artiklar vid tvättbyte  Andel aktiva 

soldater  

    Antalet beklädnader för scenariot  
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 Minimering av mänskliga faktorn – Gul  

Genom att minimera fel som uppstår genom mänskliga faktorn får brukaren ökad service 

genom att den får rätt kläder i rätt storlek. Nyttan värderas genom att för varje artikel slå 

ihop de värderingar som brukaren har för att få både rätt storlek och felfri klädsel, ta med 

andelen aktiva brukare samt anta att 5 % av felen mot brukaren sker på grund av 

mänskliga faktorn. 

 

En ytterligare nytta som inte är medräknad i analysen är nyttan av att, genom bättre 

beslutsunderlag, få ett värde på livslängden på kläder. Genom att få denna information kan 

anskaffning av kläder ske på ett mer optimalt sätt. Informationen ger även möjlighet att 

jämföra olika leverantörer av beklädnader genom att kontrollera om leverantören håller vad 

den lovar. Ett exempel är att om en leverantör lovar att beklädnaden i fråga ska klara av 50 

tvättar men registreringen tack vare RFID-taggen visar på att den kasseras redan efter 30 

tvättar. Det skulle då vara aktuellt att antingen omvärdera upphandlingen med leverantören 

eller se vad andra leverantörer kan erbjuda. 

8.6 Kostnader 

De kostnader som uppkommer vid införande av RFID-teknik inom FM är i första hand 

engångskostnader förutom supportkostnaden som är en årlig kostnad. De olika kostnaderna 

presenteras nedan och är, tillsammans med omfattningen av behovet för de 27 

serviceenheterna som finns i Sverige, tagna utifrån rekommendationer från FMV:s 

Fredriksson och Juvonen. 

 Antenn 

På varje serviceenhet anses det behövas fyra externa antenner för de läsare som används. 

En antenn kostar 3 750 kr. 

 Läsare 

Varje serviceenhet har en fast läsare vars syfte är att läsa av taggar som passerar till och 

från tvätteriet och beroende på storleken på serviceenheten har den tre till fem handdatorer 

som hanteras av personalen. En fast läsare har en kostnad på 26 000 kr medan en 

handdator kostar 39 200 kr. 

                                              

                                               

                                                

Sammanlagda värdet för att få felfria och rätt artiklar   Antalet aktiva brukare 

   Andelen fel, mot brukaren, som uppstår p.g.a. mänskliga faktorn   

      Antalet beklädnader för scenariot  
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 Tagg 

Varje artikel, vars inköpspris ligger över 100 kr, märks upp med en tagg som har en 

kostnad på 7 kr.  

 Hårdvara 

Själva hårdvaran som hanterar registreringen av taggarna finns på varje serviceenhet och 

beräknas kosta 50 000 kr/st. 

 Mjukvara 

Den mjukvara; middleware som är aktuell för tekniken är gemensam för samtliga 

serviceenheter och kostar 200 000 kr. 

 Support 

Varje år tillkommer en supportkostnad för att bland annat hantera eventuella problem som 

uppkommer med systemet. Denna kostnad beräknas ligga på 100 000 kr/år. 

 Utbildning 

Den personal som ska hantera systemet måste få utbildning. Personal som är i behov av 

utbildning är, med några undantag för servicepersonal, personalen på serviceenheterna. 

Det är antaget att utbildningen kommer att ta 4 h och kostnaden för denna är enbart den 

förlorade arbetstiden då utbildningen sker internt genom FMV. 

8.7 Diskontering 

Vid diskonteringen har tre olika kalkylräntor använts. Anledningen till detta är att det inte var 

möjligt att få fram en kalkylränta för investeringen från FM. Därför har tre alternativa räntor 

tagits fram och en känslighetsanalys har gjort på resultatet. De räntor som användes var 5 %, 

10 % och 20 %. Anledningen till att dessa tre användes var att denna sortens ränta vanligtvis 

ligger någonstans mellan 5-20 %.  

I diskonteringen är det medräknat att det tar två år att få beklädnad märkt, utrustning 

installerad och personal utbildad. Detta gör att nyttan inte uppkommer förrän efter tredje året. 

Dock är servicekostnaden inräknad för varje år från start. Metoden som har använts är 

nuvärdesmetoden, se 5.2.1. 
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9 Resultat 

I detta kapitel presenteras de resultat som analysen visade, kostnader 

ställs mot nyttor och exempel på investeringsmöjligheter redovisas. 

9.1 Slutgiltig kostnad 

För varje år uppkommer en kostnad för service som sker på systemet; 100 000 kr/år. Detta är 

den enda kostnaden som är årligt återkommande. Den stora kostnaden ligger vid själva 

införandet av tekniken genom mjuk- och hårdvara som köps in vid projektets start där även 

taggkostnaden ingår. De kostnader som uppstår för respektive scenario presenteras nedan i 

Tabell 10.  
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Tabell 10: Kostnader för de tre olika scenarier 

Scenario Infrastrukturkostnad Taggkostnad Årlig kostnad 

Scenario 1 

 

6 660 000 kr 4 250 000 kr 100 000 kr 

Scenario 2 

 

6 660 000 kr 7 570 000 kr 100 000 kr 

Scenario 3 

 

6 660 000 kr 13 540 000 kr 100 000 kr 

 

9.2 Slutgiltig nytta 

Den totala årliga nyttan för respektive scenario visas i Tabell 11 där den även är uppdelad på 

grön, gul och röd nytta. Tabellen visar att den gröna nyttan ligger mellan 20-30 % för 

samtliga scenarier medan den gula ligger mellan 50-60 % och den röda mellan 15-20 %. Den 

totala nyttan för de olika scenarierna ligger på 2.41 miljoner, 5.24 miljoner samt 8.97 miljoner 

kronor.  

För att se samtliga värden på nyttorna och dess färguppdelning samlade hänvisas till Bilaga 3 

där samtliga scenariers nyttoträd visas. 

Tabell 11: Årlig nytta för de tre scenarierna 

 

 

9.3 Sammanställning 

Här ställs den totala nyttan mot den totala kostnaden. Det ska poängteras att det är den fasta 

kostnaden samt ett års servicekostnad (100 000 kr/år) som ställs mot nyttan för ett år. För 

samtliga scenarier är det den gula nytta som utgör den största nyttoeffekten och de röda 

nyttorna ger minst. 

För Scenario 1 är den årliga nyttan 2 410 000 kr medan den totala kostnaden inklusive den 

årliga servicekostnaden är 11 010 000 kr, se Figur 22. 

Scenario Grön nytta Gul nytta Röd nytta Totalt 

Scenario 1 

 

28,71 % 52,89 % 18,40 % 2 410 000 kr 

Scenario 2 

 

23,55 % 60,94 % 15,51 % 5 240 000 kr 

Scenario 3 

 

24,60 % 59,35 % 16,05 % 8 970 000 kr 
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Figur 22: Nyttan ställd mot kostnaden för Scenario 1 

För Scenario 2 är den årliga nyttan 5 240 000 kr medan den totala kostnaden inklusive den 

årliga servicekostnaden är 14 340 000 kr, se Figur 23. 

 

Figur 23: Nyttan ställd mot kostnaden för Scenario 2 

För Scenario 3 är den årliga nyttan 8 970 000 kr medan den totala kostnaden inklusive den 

årliga servicekostnaden är 20 310 000 kr, se Figur 24. 
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Figur 24: Nyttan ställd mot kostnaden för Scenario 3 

Genom att titta på resultatet för Scenario 3 kan det se ut som att investeringen är lönsam redan 

inom drygt två år. Dock är detta missvisande då det sker en värdeminskning på nyttorna för 

varje år som går. De fasta kostnaderna är desamma då de uppkommer i början av 

investeringen. 

9.4 Investeringsberäkning 

När kostnaden ställs mot nyttan som i 9.3 visar det enbart hur situationen ser ut för ett år och i 

inget av de tre scenarierna överstiger den årliga nyttan den totala kostnaden. För att få fram 

när eller om scenarierna är ekonomiskt försvarbara ses investeringen på längre sikt. Det är 

fastställt att nyttorna uppkommer årligen och majoriteten av kostnaderna är fasta kostnader i 

början av investeringen förutom servicekostnaden. Genom att se investeringen på lång sikt 

och inkludera diskontering fås fram hur många år det tar för nyttorna att överstiga 

kostnaderna. Eftersom tre olika diskonteringsräntor har använts kommer varje scenario ha tre 

alternativa lösningar. 

Lösningen fås fram genom att dra bort den summerade nyttan över åren från kostnaden; 

bruttonyttan tas fram. De två första åren räknas det med att ingen nytta uppkommer då det tar 

två år för att få all utrustning installerad, artiklar märkta och personal utbildad. För att få ett 

någorlunda realistiskt resultat har en prisutveckling på 3 % per år använts. Denna har antagits 

med stöd från löneutvecklingen mellan 1999 och 2009 enligt ekonomifakta.se (2010). Det ska 

dock klargöras att detta är en starkt förenklad metod för att få fram investeringsmöjligheterna 

och de resultat som fås fram i detta kapitel är endast avsett att ge en bild över hur 

investeringen kan utvecklas med tiden. 

9.4.1 Investeringsmöjlighet Scenario 1 

I Figur 25 visas resultatet för Scenario 1. Figuren visar att för diskonteringsräntorna 5 % och 

10 % har investeringen betalats tillbaka inom åtta respektive tio år. Med en diskonteringsränta 

på 20 % skulle investeringen aldrig bli lönsam då bruttonyttoutvecklingen planar ut innan den 

kommer upp över nollgränsen som visar på när investeringen är återbetald. 
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Figur 25: Bruttonyttoutvecklingen för Scenario 1 

9.4.2 Investeringsmöjlighet Scenario 2 

För Scenario 2 skulle investeringen bli återbetald för samtliga diskonteringsräntor inom sex, 

sju respektive tio år, se Figur 26. Dock skulle förtjänsten inte bli mycket högre än att 

investeringen går lite mer än plusminusnoll vid en diskonteringsränta på 20 %. 

 

Figur 26: Bruttonyttoutvecklingen för Scenario 2 

9.4.3 Investeringsmöjlighet Scenario 3 

När det gäller Scenario 3 visar Figur 27 att investeringen blir lönsam efter fem, sex respektive 

sju år. 
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Figur 27: Bruttonyttoutvecklingen för Scenario 3 

9.5 Svinn- och investeringsnytta 

Det har även undersökts om investeringskostnaden betalas tillbaka endast genom nyttorna för 

minskat svinn och förenklad inventering. I Tabell 12 presenteras dessa nyttor samt hur stor 

andel de representerar av varje scenarios totala nytta.  

Tabell 12: Nytta för minskat svinn och inventeringskostnad 

Scenario Andel av 

total nytta 

Nytta för minskat 

svinn per år - Grön  

Inventeringsnytta 

per år - Gul  

Summa 

Scenario 1 39,4 % 140 000 kr 810 000 kr 950 000 kr 

 

Scenario 2 50,2 % 260 000 kr 2 370 000 kr 2 630 000 kr 

 

Scenario 3 62,3 % 1 750 000 kr 3 840 000 kr 5 590 000 kr 

 

 

Andelen av den totala nyttan visar att kring hälften av den finns inom svinn och 

inventeringsarbete. Detta skulle leda till att återbetalningstiden för investeringen skulle öka 

till omkring dubbelt så lång tid. Med den minsta diskonteringsräntan på 5 % skulle Scenario 1 

betala tillbaks sig inom 18 år, Scenario 2 inom nio år och Scenario 3 inom åtta år. 

Återbetalningstiden för samtliga räntor visas i Tabell 13. 
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Tabell 13: Återbetalningstiden för svinn- och inventeringsnyttan 

Scenario 

 

Återbetalningstid 

med 5 % ränta 

Återbetalningstid 

med 10 % ränta 

Återbetalningstid 

med 20 % ränta 

Scenario 1 

 

18 år Över 20 år Aldrig 

 

Scenario 2 

 

9 år 11 år Över 20 år 

Scenario 3 

 

8 år 12 år Över 20 år 

9.6 Känslighetsanalys 

De olika diskonteringsräntorna har gjort att resultaten, som visas i Figur 25, Figur 26 och 

Figur 27, skiljer sig beroende på om räntan är satt till 5 %, 10 % eller 20 %. När en ränta på 

20 % används avviker resultatet kraftigt i jämförelse med den andra två räntornas. Detta är 

genomgående för samtliga tre scenarier. Genom att jämföra de olika resultaten beroende på 

diskonteringsränta står det klart att med en ränta på 5 % och 10 % är resultaten relativt lika. 

Höjs däremot räntan till 20 % skiljer sig resultatet betydligt mot de två andra räntorna. 

Det har även undersökts hur stor skillnad det blir i resultatet om taggkostnaden ändras. Det är 

sagt att kostnaden ligger någonstans mellan 5-10kr per tagg och därför har en skattad kostnad 

på 7 kr/tagg använts i analysen. Eftersom kostnaden för taggar inte är helt fastställd i nuläget 

görs en känslighetsanalys över hur mycket förändringar i taggkostnaden påverkar resultatet. 

Skillnaderna visas i Tabell 14. 

Tabell 14: Skillnad i total taggkostnad beroende på pris per tagg 

 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

Total taggkostnad 

vid 5 kr/tagg  

 

3 040 000 kr 5 410 000 kr 9 670 000 kr 

Total taggkostnad 

vid 10 kr/tagg  

 

6 070 000 kr  10 820 000 kr 19 340 000 kr 

  

Detta gör att tiden till att investeringarna blir lönsamma blir olika beroende av taggkostnaden. 

En förenklad analys över resultatet visar att när taggkostnaden sänks till 5 kr/tagg minskar 

återbetalningstiden med ungefär ett år och om den höjs till 10 kr/tagg ökar den med ett år, 

oberoende av scenario.  
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10 Slutsats 

I detta kapitel sammanfattas analys- och resultatdelen, 

frågeställningarna besvaras och rekommendationer ges. 

Syftet med detta examensarbete, se kapitel 1.3, är att ta fram en kostnadsnyttoanalys över 

införandet av RFID-märkning av beklädnader inom FM. Detta är genomfört och utifrån 

analysen kan vissa slutsatser dras och rekommendationer göras. Problemformuleringen, se 

kapitel 1.4, innehåller ett antal frågor och svaren på dessa frågor besvaras sammanfattningsvis 

i detta kapitel. 

 Vilka nyttor kan RFID-märkning ge FM och vilka kostnader uppkommer? 

De nyttor som skapas av att införa RFID-märkning av beklädnader visas i Figur 18 i kapitel 

8.3 medan kostnaderna presenteras i kapitel 8.6. En sammanfattning för de tre undersökta 

scenarierna visas i Tabell 15 nedan. 
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Tabell 15: Sammanfattning över kostnad och nytta för varje scenario 

 Nytta per år Införingskostnad 

Scenario 1: 

Märkning av uniformer 

 

2 410 000 kr 10 910 000 kr 

Scenario 2:  

Märkning av uniformer samt 

beklädnader vid tvättbyte 

 

5 240 000 kr 14 240 000 kr 

Scenario 3: 

Märkning av samtlig beklädnad 

som används av enskild soldat 

 

8 970 000 kr 20 210 000 kr 

 

 Vilka beklädnader är mest lönsamma att märka upp? 

Det är mest lönsamt att märka upp samtliga beklädnader som varje brukare får ut, enligt 

Scenario 3, med förutsättningen att dess inköpspris är över 100 kr.  

Genom att titta på jämförelsen mellan nyttorna och kostnaderna för samtliga tre scenarier kan 

det klargöras att inget av scenarierna betalar tillbaka sig direkt. Det är dock en stor skillnad 

mellan Scenario 1 och 3 vilket visar på att ju mer beklädnad som märks upp desto större är 

nyttorna beroende på att en stor del av kostnaderna är fasta och uppkommer oavsett hur 

mycket artiklar som märks upp. Utifrån återbetalningstiderna i Tabell 16 står det klart att 

Scenario 3 som innefattar mest beklädnader är den mest lönsamma investeringen. Med en 

maximal återbetalningstid på sju år är den klart bättre än Scenario 1 som i sämsta fall aldrig 

betalar tillbaka sig. Alternativet att införa Scenario 2 är en möjlighet men det skiljer bara 

något år i återbetalningstid mot Scenario 3 vilket gör det mer realistiskt att göra en större 

investering direkt istället för en mindre. 

Tabell 16: Återbetalningstiden för samtliga scenarier och räntor 

Scenario 

 

Återbetalningstid 

med 5 % ränta 

Återbetalningstid 

med 10 % ränta 

Återbetalningstid 

med 20 % ränta 

Scenario 1 

 

8 år 10 år Aldrig 

 

Scenario 2 

 

6 år 7 år 10 år 

Scenario 3 

 

5 år 6 år 7 år 

 

 Kan kostnaden för införandet bekostas genom minskad inventeringskostnad och 

svinn? 

Enbart de besparingar som uppkommer genom minskat svinn och inventeringskostnader kan 

bekosta investeringen inom dryga 10 år men endast för Scenario 2 och 3, se Tabell 13. 

Scenario 1 är knappast lönsam att genomföra i detta hänseende då återbetalningstiden är kring 
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20 år vilket är så pass långt fram i tiden att en rekommendation utifrån en analys gjord idag 

inte är helt tillförlitlig. 

 Var ligger de största kostnads- och nyttoeffekterna? 

Den största kostnaden ligger i taggkostnaden och detta gäller oavsett om den enskilda 

taggkostnaden är 5, 7 eller 10 kr. När det gäller nyttorna är de störst för Förenklad 

registrering, Ökad kontroll vid tvätt- och/eller persedelbyten och Minimering av mänskliga 

faktorn när det gäller Ökad kundservice. Dessa nyttor representerar de problem som FM 

ansåg fanns inom beklädnadsförsörjningen; LIFT L är inte användarvänligt och komplicerar 

registreringen, svinn förekommer vid tvättcykeln och den mänskliga faktorn gör att fel 

uppkommer i systemet som i slutändan påverkar brukaren. 

Genom att titta på nyttornas färguppdelning visar det sig att de gula nyttorna är i majoritet 

följt av de gröna och de röda ger minst nyttoeffekt, detta gäller samtliga tre scenarier. Det 

hade varit optimalt om samtliga nyttor hade varit gröna, dock är detta inte möjligt då det finns 

en viss osäkerhet i nyttovärdena vilket gör många av dem till gula eller röda. Fördelen är att 

majoriteten är gula, istället för röda, vilket gör att resultatet är så pass tillförlitligt att det finns 

möjligheter att dra slutsatser kring det. Hade majoriteten av nyttorna varit röda hade resultatet 

haft större brister i tillförlitligheten.  

 Ska märkning ske endast för nyförskaffade produkter eller även begagnade? 

Märkningen bör ske på samtlig beklädnad, både ny och begagnad. Denna analys har gjorts 

med förutsättningen att samlig beklädnad är märkt och ett alternativ där endast nya artiklar 

märks upp har inte varit aktuell. En anledning för detta är att det skulle försvåra värderingen 

av nyttorna avsevärt om endast en del av artiklarna är märkta och för det andra var det svårt 

att se hur det skulle fungera praktiskt. Då det finns artiklar i omlopp inom FM som är inköpta 

för över 20 år sedan och som fortfarande är i gott skick skulle det ta lång tid innan samtliga 

artiklar var märkta om endast nyinskaffade skulle märkas upp. 

10.1 Rekommendationer 

Det är att rekommendera att så mycket beklädnader som möjligt märks upp. Även om 

taggkostnaden blir hög kompenseras detta med nyttoförtjänsten. Samtlig beklädnad bör 

märkas upp, både nya och begagnade, för att få ut så stor nytta som möjligt ur investeringen. 
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11 Diskussion 

I detta kapitel tas utvecklingsmöjligheter upp tillsammans med en 

diskussion kring analysen. 

11.1 Märkning av artiklar 

En fråga som har återkommit flera gånger under arbetets gång är när, var och hur märkningen 

av artiklarna ska ske. Ingen slutsats har dragits kring detta men olika alternativ har 

diskuterats. Samtliga personer som intervjuats för detta examensarbete har fått frågan hur de 

anser att märkning ska gå till och vad som ska märkas. Svaren har varit lika många som 

personerna. De olika alternativen presenteras nedan. 

Vad som ska märkas 

 Enbart nya beklädnader 

 Samtlig beklädnad som är relevant 
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Var ska märkningen ske 

 På FMCL där alla artiklar ska passera 

 Vid serviceenheten när artiklarna kommer in från tvätteriet 

 På tvätteriet 

 Extern plats vid inleverans av nya artiklar 

Vilka ska sköta märkningen 

 Personal på serviceenheten 

 Inhyrt bemanningsföretag 

Att enbart märka upp nya artiklar som kommer in i systemet skulle leda till att det skulle ta 

otaliga år innan samtlig beklädnad är märkt inom FM. Dock är det ett ytterst stort projekt att 

märka alla artiklar som redan finns inne i systemet. Märkningen skulle kunna ske efter tvätt 

då stora delar av artiklarna passerar där. Övriga artiklar som ligger i förråd kan då märkas på 

plats. Skulle personal på serviceenheten sköta märkningen skulle detta påverka de normala 

arbetsuppgifterna medan det genom ett bemanningsföretag skulle vara ett högre pris på att 

märka artiklarna. Det är oklart hur mycket ett sådant arbete skulle kosta och eftersom ingen 

lösning har uppnåtts när det gäller märkningen är denna kostnad inte medräknad i analysen. 

11.2 Statuskontroll 

FM efterfrågar möjligheten att förbättra statuskontrollen på artiklar. Det som RFID-

märkningen kan bidra med i detta fall är att varje gång en artikel skickas på tvätt registreras 

dess individnummer i systemet och summan av antalet tvättar för denna artikel ökar med 

värdet ett. Det ska nämnas att antalet tvättar inte sparas i själva taggen utan i det 

bakomliggande systemet. RFID-taggen är endast ett verktyg för att göra detta möjligt. I övrigt 

skulle status på artiklar skötas på liknande sätt som idag genom att manuellt gå igenom 

artiklarna.  

11.3 Resultat från frågeformulär 

Det frågeformulär som skickades ut för att få en uppfattning över vad brukaren ansåg det var 

värt att få felfri beklädnad i rätt storlek skickades ut till ungefär 125 personer inom FM. Drygt 

40 av dem svarade. Det ska nämnas att majoriteten av de tillfrågade är officerare eller 

reservofficerare med flera års erfarenhet inom FM.  

Resultatet skilde sig mycket från person till person. En fjärdedel av de svarande ansåg att de 

inte var beredda att betala något alls för att få felfria artiklar i rätt storlek. Majoriteten av 

dessa ansåg att det låg på FMLOG (Försvarsmaktens Logistik) att se till att de artiklar som 

lämnades ut var i tillfredsställande skick för brukaren. Dock fanns det vissa bland de svarande 

som ansåg det ytterst viktigt att få korrekta artiklar vid uthämtning. Dessa var i stor 

utsträckning reservofficerare som inte lika lätt kunde ta sig till förbanden för att hämta ut ny 
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utrustning. Andelen reservofficerare är dock inte inkluderade i de brukare som analysen 

räknar med vilket kan göra att resultatet är något missvisande. Det ska dock nämnas att ett 

fåtal svarande hade uppfattningen att värdet för att få korrekta artiklar var långt över 

genomsnittet, utan att de var reservofficerare. Dessa höga värden tillsammans med ett antal 

andra extremvärden plockades bort ur resultatet då det skulle skapa en skev bild över den 

allmänna uppfattningen.  

11.4 Osäkerhet i resultatet 

I flera av nyttorna används olika procenttal för att få fram ett värde på nyttan. Dessa tal är 

endast en uppskattning och behöver inte helt överstämma med verkligheten vilket kan ge ett 

missvisande resultat. Anledning till att dessa procenttal ändå har använts är, förutom att få 

fram ett skattat värde, att de kan ändras i efterhand då ytterligare kunskap kring nyttorna 

finns. På så sätt kan samma modell användas med enda skillnaden att värdena byts ut. 

11.5 Utvecklingsmöjligheter 

Från början var det tänkt att denna analys även skulle innefatta koppling mellan beklädnad 

och brukare. Detta visade det sig dock bli ett för stort problem att åta sig. Möjligheten att 

koppla brukare till beklädnad är dock önskvärd från både FMV och FM att undersöka vilket 

gör ämnet passande för fortsatt arbete. 

Det är även efterfrågat att märka samtlig materiel som hanteras inom FM såsom vapen, 

samtliga fordon och annan utrustning. Detta steg kan bli enklare att göra när märkning av 

beklädnader är genomförd då tanken är från FMV att använda samma infrastruktur för övrig 

märkning av materiel. Genom att den stora investeringen för infrastrukturen redan är gjord är 

det enklare att fortsätta arbetet med ytterligare RFID-märkning av FM:s materiel. De stora 

utgifterna är redan avklarade och kvar är kostnaden för själva RFID-taggen och märkningen. 

 

  



 

 

69 

 

Referenslista 

Böcker 

Aniander, Magnus; Blomgren, Henrik; Engwall, Mats; Gessler, Fredrik; Gramenius, 

Jacob; Karlson, Bo; Lagergren, Fredrik; Storm, Per and Westin, Paul. 1998. Industriell 

ekonomi. Stockholm : Studentlitteratur, 1998. 91-44-00723-X. 

Aronsson, Håkan; Ekdahl, Bengt and Oskarsson, Björn. 2006. Modern logistik - för ökad 

lönsamhet. Lund : Liber AB, 2006. ISBN 91-47-07473-6. 

Boardman, Anthony E; Greenberg, David H; Vining, Aidan R and Weimar, David L. 

2006. Cost-benefit analysis: concepts and practice. Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, 

2006. ISBN 0131435833. 

Dahlgren, Lars Erik; Lundgren, Göran and Stigberg, Lars. 2001. Öka nyttan av IT! 

Stockholm : Ekerlids Förlag, 2001. ISBN 91-88595-56-0. 

Dahlgren, Lars-Erik; Lundgren, Göran and Stigberg, Lars. 2006. PENG-modellen: 

värderar och ökar nyttan av investeringar. Stockholm : Ekerlids Förlag, 2006. ISBN 91-

7092-049-4. 

Ejvegård, Rolf. 2003. Vetenskaplig metod. Linköping : Studentlitteratur, 2003. ISBN 91-44-

02763-X. 

Finkenzeller, Klaus. 2010. RFID handbook : fundamentals and applications in contactless 

smart cards, radio frequency identification and near-field communication. Oxford : Wiley-

Blackwell, 2010. ISBN 978-0-470-69506-7. 

Glover, Bill and Bhatt, Himanshu. 2006. RFID Essentials. Sebastopol, CA : O'Reilly 

Media, Inc, 2006. ISBN 0-596-00944-5. 

Hanley, Nick and Spash, Clive L. 1993. Cost-Benefit Analysis and the Enviroment. s.l. : 

Edward Elgar Publishing, 1993. ISBN 1-85278-455-5. 

Hunt, V. Daniel; Puglia, Albert and Puglia, Mike. 2007. RFID - A guide to radio frequency 

identification. Hoboken, NJ : John wiley & Sons, 2007. ISBN 978-0-470-10764-5. 

Lumsden, Kenth. 2006. Logistikens grunder. Göteborg : Studentlitteratur, 2006. ISBN 978-

91-44-02873-6. 

Mattsson, Bengt. 2006. Kostnads-nyttoanalys för nybörjare. Karlstad : Räddningsverket, 

2006. ISBN 9172534866. 

Mattsson, Stig-Arne. 2002. Logistik i försörjningskedjor. Lund : Studentlitteratur, 2002. 

ISBN 91-44-01920-7. 

Patel, Runa and Davidson, Bo. 2003. Forskningsmetodikens grunder. Linköping : 

Studentlitteratur, 2003. ISBN 91-44-02288-3. 



 

 

70 

 

Shepard, Steven. 2005. RFID - Radio Frequency Identification. Williston, VT : McGraw-

Hill, 2005. ISBN 0-07-144299-5. 

 

Internetkällor  

BrightHub.com. 2010. brighthub.com [Online] November 19, 2010. [Cited: November 19, 

2010.] http://www.brighthub.com/pets/dogs/articles/82401.aspx?image=102367. 

ekonomifakta. 2010. ekonomifakta.se [Online] Juni 3, 2010. [Cited: Mars 19, 2011.] 

http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Arbetsmarknad/Loner/Nominell-loneutveckling/. 

Identsys. 2010. identsys RFID consulting [Online] identsys RFID consulting, Oktober 15, 

2010. [Cited: Oktober 15, 2010.] http://www.identsys.se/website/index.php/om-rfid-

mainmenu-29. 

Inotec. 2010. inotecbsl.com [Online] November 19, 2010. [Cited: November 19, 2010.] 

http://www.inotecbsl.com/english/disclaimer/. 

Jinge.se. 2007. jinge.se [Online] November 17, 2007. [Cited: November 19, 2010.] 

http://jinge.se/allmant/passforfalskning-i-stor-skala.htm. 

MarginUp. 2010. marginup.se [Online] November 19, 2010. [Cited: November 19, 2010.] 

http://www.marginup.com/products/37587/SLE5542-SLE4428-Card-CR80-CR50.html. 

RFID Systems. 2001. RFID.se [Online] RFID Systems, November 26, 2001. [Cited: 

September 22, 2010.] http://rfid.se/teknik.htm. 

UK Gadgeteer. 2010. gadgeteer.org.uk [Online] Januari 21, 2010. [Cited: November 23, 

2010.] http://gadgeteer.org.uk/tag/london/ 

 

Övrigt 

Guo, Zanglin and Zhang, Xiaocui. 2010. “The Application of RFID Technology in the 

Logistics Supply Chain”. Beijing : IEEE, 2010. ISBN 978-1-4244-5540-9. 

Holm, Urban. 2009. ”Nulägeskartläggning av befintlig tvättcykel”. Arboga : FMV, 2009. 

 

Intervjuer 

Bohm, Peter. Chef FörsE Norr FMLOG, 2010-12-09 

Ekstrand, Krister. Projektledare FMV, 2010-09-20 till 2011-04-01 

Engman, Mats.  Chef Servicecentra FörsE Norr FMLOG, 2010-12-06 



 

 

71 

 

Eriksson, Per. Chef Serv Sekt Boden FMLOG, 2010-12-06 till 2011-02-15 

Fredriksson, Peter. Resurskonsult FMV HiQ Mälardalen AB, 2010-09-20 till 2011-04-01 

Juvonen, Mika. Resurskonsult FMV HiQ Mälardalen AB, 2010-09-20 till 2011-04-01 

Holmström, Gunnar. Materialledare Materielkontoret FMLOG, 2010-12-06 

Oskarsson, Helena. Funktionsföreträdare logistiksystem Försörjningsledningen, 2010-11-16 

till 2011-04-01 

 

 

 



Bilaga 
 

LXXII 

 

Bilaga 1 - Datainsamling 

Förteckning över artiklar och tillhörande data (år 2010) 

M-nummer Benämning Antal Kassationer Saknade Inv.avgångar Inköpspris Scen 1 Scen 2 Scen 3 

M7321-230000 Tröja 90 grön 297 686 2 771 536 2 057 295   X 

M7360-020000 Värmejacka 90-1 153 698 870 225 2 374 259   X 

M7355-026000 Fältjacka 90 337 000 5 500 300 2 707 233 X X X 

M7352-317000 Fältbyxor 90 270 000 8 200 300 2 707 194 X X X 

M7379-304000 Snöjacka 90 107 613 2 651 93 945 192   X 

M7373-150000 Värmebyxor 90 139 532 334 177 2 804 185   X 

M7370-285000 Overall grön blxl 54 218 1 172 142 642 127   X 

M7320-207000 Fältskjorta 90 grön 475 048 21 617 895 17 835 124  X X 

M7379-324000 Snöbyxor 90 99 685 2 833 120 984 102   X 

M7331-225000 Tumhand vit m krage 105 800 611 155 414 86    

M7370-303000 Träningsblus poplin 65 770 1 287 54 616 86    

M7322-105000 Långkals M/91 grön 177 158 2 856 506 4 184 79    

M7370-304000 Träningsbyxa poplin 56 579 1 959 39 1 437 75    

M7352-702000 Idrottsshorts 106 855 329 119 618 52    

M7346-255000 Pälsmössa M/59 162 668 1 462 450 2 983 49    

M7510-303010 Badlakan frotte grönt 67 739 145 235 182 45    

M7323-053000 Ytterstrumpor frotte 449 873 18 100 520 5 659 40    

M7323-025000 Knästr stålgrå filt 538 718 35 621 1 065 6 067 32    

M7346-206000 Fältmössa 90 kamo 76 756 1 533 403 860 30    

M7330-132000 Tumvantar frotte 117 917 481 247 939 25    

M7321-161000 T-shirt grön 250 745 9 646 746 5 846 24    

M7322-152000 Kortkalsong 93 grön 402 184 28 335 1 217 8 382 11    

 Totalt 4 513 242 148 313 8 544 71 242     

 Artiklar med 
inköpspris över 100 
kr 

1 934 480 45 948 2 788 33 055     
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Andel artiklar för respektive scenario jämfört med det totala antalet artiklar på 

Sveriges serviceenheter 

 Antal  Andel i procent 

Totala antalet artiklar som hanteras på samtliga 
Sveriges serviceenheter 

14 000 000 100 % 

Artiklar i Scenario 1 607 000 4.34 % 

Artiklar Scenario 2 1 082 048 7.73 % 

Artiklar Scenario 3 1 934 480 13.82 % 

 

Serviceenheter i Sverige (SeE 1 aj aktuell i rapporten) 

 Antal Storleksindex Anställda inv (ca) Anställda LIFT (ca) 

Serviceenhet 1 (SeE 1) 2 5 -- -- 

Serviceenhet 2 (SeE 2) 5 1 15 5 

Serviceenhet 3 (SeE 3) 7 0,8 12 4 

Serviceenhet 4 (SeE 4) 15 0,65 10 3 

Totalt 27  309 98 

 

Arbetstider och personalkostnader (beräknade för SeE 2) 

Tid/kostnad Beskrivning 

4 h/v Redigera fel 

5 pers Arbetar i LIFT L dagligen 

3 h/pers Arbete i LIFT L 

15 pers Personalstyrka vid inventering 

80 h/pers Tid för inventering 

6 h/gång Tid för att få saker på plats vid inleverans 

4 st/v Beställningar från serviceenhet till Försörjningsledningen 

12 h/gång Arbetstid för beställningshantering 

2 kr Personalkostnad per inventeringsavgång  

21 500 kr Månadslön förrådsarbetare 

320 dagar Antalet aktiva arbetsdagar på ett år 

Antagna procentvärden 

Andel Beskrivning 

20 % Andel inventeringsavgångar beroende av svinn 

20 % Andel inventeringsavgångar påverkade av personalkostnad 

80 % Andel inventeringsavgångar på grund av bristande rutiner 

50 % Andel svinn vid tvättcykeln 

5 % Andel förekommande felaktiga artiklar vid tvättbyte 

5 % Andel förekommande saknade artiklar vid tvättbyte 

5 % Andel fel hos brukare på grund av mänskliga faktorn 

103 % Prisutveckling per år 
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Utrustning per serviceenhet 

Antal Utrustning 

1 Fasta läsare/SeE 

4 Antenner/SeE 

5 Mobila läsare/SeE 2 

4 Mobilal äsare/SeE 3 

3 Mobila läsare/SeE 4 

 

Kostnader RFID-komponenter 

Utrustning Kostnad 

Antenn 3 750 kr 

Fast läsare 26 000 kr 

Mobil läsare 39 200 kr 

Hårdvara 50 000 kr 

Middleware 200 000 kr 

Årlig supportkostnad 100 000 kr 

Tag 7 kr 

 

Antal brukare i Sverige 

Brukar Antal (år 2014) 

Yrkesofficerare (aktiva) 9 200 

Soldater (aktiva) 6 000 

Kontrakterade soldater (aktiva) 4 600 

Reservofficerare 5 000 

Hemvärnet 15 600 

Totalt 40 400 
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Bilaga 2 – Enkät 

 

Två frågor ställdes till 127 personer anställda inom Försvarsmakten. Av dessa var det 44 

personer som svarade i tid och på ett sådant sätt att det var möjligt att inkluderas svaret i 

analysresultatet. 

 

Fråga 1 

Vad är du beredd att betala (vad anser du det är värt), per uthämtning, för att få rätt kläder i 

rätt storlek från serviceenheten, 1 kr, 10 kr, 50 kr eller annan siffra? 

Fråga 2 

Vad är du beredd att betala (vad anser du det är värt), per uthämtning, för att få kläder som 

är felfria (ej trasiga/nötta och som ej kräver ytterligare byte) från serviceenheten, 1 kr, 10 kr, 

50 kr eller annan siffra? 

 

Svaren fördelads enligt följande 

Fråga 1 

 Svarsalternativ i kr Antal svarande Värde 

 0 13 0 kr 

 1 4 4 kr 

 5 4 20 kr 

 10 16 160 kr 

 25 1 25 kr 

 50 6 300 kr 

Totalt  44 509 kr 

Medelvärde   11,57 kr 

 

Fråga 2 

 Svarsalternativ i kr Antal svarande Värde 

 0 13 0 kr 

 1 3 3 kr 

 5 4 20 kr 

 10 10 100 kr 

 25 1 25 kr 

 30 1 30 

 50 12 600 kr 

Totalt  44 778 kr 

Medelvärde   17,68 kr 

 



Bilaga 
 

LXXVI 

 

Bilaga 3 – Kompletta nyttoträd 
 

Scenario 1 
          

  
Förenklad inventering 
 

          
  

 
144 022 

          
  

 
  

          
  

  

     
  

Minskad 
personalkostnad     

Frigjord 
tid/ökad 
effektivitet     Förenklad registrering 

    
  

 
96,01 % 

  
96,01 %   

 
548 121 

    
  

 
3,99 %   

 
3,99 %   

  
    

  
 

720 907   
 

720 907   
  

    
  

     
    

Minimera mänskliga 
faktorn 

    
  

       
28 764 

    
  

        
    

  
        

  
  

Minskade 
kostnader     

Ökad 
redovisningskvalité     Minskat svinn     

Informationshantering 
i realtid 

 
  

 
44,92 % 

  
    

 
    

 
  

 
  

 
54,52 %   

 
98,94 %   

 
811 288   

 
233 343 

 
  

 
0,56 %   

 
1,06 %   

  
  

  
 

  
 

3 688 799   
 

2 403 698   
  

  
  

 
  

    
      

 
Bättre rutiner 
     

Ökad kontroll vid 
tvätt- och/eller 
persedelbyten 

 
  

       
8 662 

  
577 945 

    
           Ökad nytta i 

beklädnads-
försörjningen   

           28,71 %   
           52,89 %   
           18,40 %   
           2 411 016   
           

 
  

           

  
  

Ökad 
kundservice     

Bättre 
beslutsunderlag     

Förbättrad 
statuskontroll 

   

  
  50,00 %         

 
263 008 

   

  
  50,00 %     435 079   

 
  

   

   
870 159   

  
  

 
  

   

    
    

Minimera 
mänskliga faktorn 

 
  Bättre rutiner 

   

      
435 079   

 
172 071 
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Scenario 2 
          

  
Förenklad inventering 
 

          
  

 
256 735 

          
  

 
  

          
  

  

     
  

Minskad 
personalkostnad     

Frigjord 
tid/ökad 
effektivitet     Förenklad registrering 

    
  

 
96,01 % 

  
96,01 %   

 
977 089 

    
  

 
3,99 %   

 
3,99 %   

  
    

  
 

1 285 100   
 

1 285 100   
  

    
  

     
    

Minimera mänskliga 
faktorn 

    
  

       
51 276 

    
  

        
    

  
        

  
  

Minskade 
kostnader     

Ökad 
redovisningskvalité     Minskat svinn     

Informationshantering 
i realtid 

 
  

 
33,45 % 

  
    

 
    

 
  

 
  

 
65,54 %   

 
98,45 %   

 
2 366 500   

 
682 785 

 
  

 
1,01 %   

 
1,55 %   

  
  

  
 

  
 

3 688 799   
 

2 403 698   
  

  
  

 
  

    
      

 
Bättre rutiner 
     

Ökad kontroll vid 
tvätt- och/eller 
persedelbyten 

 
  

       
37 198 

  
1 683 715 

    
           Ökad nytta i 

beklädnads-
försörjningen   

           23,55 %   
           60,94 %   
           15,51 %   
           5 239 957   
           

 
  

           

  
  

Ökad 
kundservice     

Bättre 
beslutsunderlag     

Förbättrad 
statuskontroll 

   

  
  50,00 %         

 
468 843 

   

  
  50,00 %     775 579   

 
  

   

   
1 551 159   

  
  

 
  

   

    
    

Minimera 
mänskliga faktorn 

 
  Bättre rutiner 

   

      
775 579   

 
306 737 
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Scenario 3 
          

  
Förenklad inventering 
 

          
  

 
458 990 

          
  

 
  

          
  

  

     
  

Minskad 
personalkostnad     

Frigjord 
tid/ökad 
effektivitet     Förenklad registrering 

    
  

 
96,01 % 

  
96,01 %   

 
1 746 835 

    
  

 
3,99 %   

 
3,99 %   

  
    

  
 

2 297 496   
 

2 297 496   
  

    
  

     
    

Minimera mänskliga 
faktorn 

    
  

       
91 671 

    
  

        
    

  
        

  
  

Minskade 
kostnader     

Ökad 
redovisningskvalité     Minskat svinn     

Informationshantering 
i realtid 

 
  

 
35,62 % 

  
    

 
    

 
  

 
  

 
63,53 %   

 
98,64 %   

 
3 843 056   

 
1 107 460 

 
  

 
0,85 %   

 
1,36 %   

  
  

  
 

  
 

6 193 440   
 

3 895 944   
  

  
  

 
  

    
      

 
Bättre rutiner 
     

Ökad kontroll vid 
tvätt- och/eller 
persedelbyten 

 
  

       
52 888 

  
2 735 596 

    
           Ökad nytta i 

beklädnads-
försörjningen   

           24,60 %   
           59,35 %   
           16,05 %   
           8 966 594   
           

 
  

           

  
  

Ökad 
kundservice     

Bättre 
beslutsunderlag     

Förbättrad 
statuskontroll 

   

  
  50,00 %         

 
838 195 

   

  
  50,00 %     1 386 577   

 
  

   

   
2 773 154   

  
  

 
  

   

    
    

Minimera 
mänskliga faktorn 

 
  Bättre rutiner 

   

      
1 386 577   

 
548 382 

    


