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Summary 
The thesis aims to investigate the introduction of RFID (Radio Frequency Identification) as ticketing at 

festivals. The example for the thesis is the convention festival NärCon operated by NärCon Event Agency 

Ltd who are interested in replacing their system with a RFID system. 

NärCon is a drug- and alcohol free youth festival for japanese popular culture. In 2012 they had 

approximately 3400 participants and aims at 5,000 participating in 2013. NärCon grows by 50% each 

year, which has led to some growing pains for the event. NärCon is mainly organized with the help of 

volunteers. The festival has used a festival band in combination with paper bracelets and paper tickets 

every year and believes that the system is becoming obsolete. The Event agency wants to be able to verify 

that participants are allowed on the field and get useful statistics of their future systems. 

RFID is a system that is based on each user having a tag that can be scanned by a RFID reader. The tag 

will hold all of the visitor information and make sure that a ticket has been registered. All information is 

stored in a database where the reader checks that the RFID tag corresponds to the correct item in the 

database. 

The goal of this thesis is to find a system that makes it easier for the volunteers and adds value to the 

festival that uses it. To investigate the systems an analysis is done in which the two systems are compared 

at three different years with three volumes of visitors. In order to investigate this the present value method 

is used, which calculates how much a Swedish crown is worth in the future with today's value. It also 

implements a flow mapping to examine the flows that are affected by the systems. 

In addition to RFID the thesis compares three additional systems: NFC (Near Field Communication), 

SQRC (Secure Function Quick Response Code) and Barcode. These three systems are contenders for the 

RFID system but fell on the fact that they did not have all of the advantages that RFID has. NFC and 

SQRC are however two techniques that should be studied more closely in the future when they have a 

bigger foothold. 

The analysis shows that the festival band system is slightly cheaper than RFID system since it has no fixed 

costs. The costs incurred are variable and proportional to the number of visitors to the festivals. However, 

there are few opportunities to use the system to get the statistics and it is extremely low-tech. 

The RFID system may be more expensive, but it brings many benefits to the festivals. It creates 

opportunities to organize contests and games for visitors and saves data for the event. It also makes it 

easier for the visitors since they only need to have one tag with them instead of bands and tickets. It also 

reduces the workload of the volunteers who can let the computer system do the work. 

In conclusion, the thesis shows that an RFID-system can be used for ticket purposes and that the RFID 

system is worth the greater investment as the costs easily can be covered by the fare. The benefits of the 

RFID system far outweigh the disadvantages. 
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Sammanfattning 
Examensarbetets syfte är att undersöka möjligheten att införa RFID (Radio Frequency Identification) som 

biljettsystem på festivaler. Som exempel används konventfestival NärCon som drivs av NärCon Eventbyrå 

AB vilka är intresserade av att byta ut deras system med festivalband mot RFID.  

NärCon är en drog- och alkoholfri ungdomsfestival inriktad på japansk populärkultur. De hade år 2012 

cirka 3400 deltagare och siktar på 5000 deltagande år 2013, NärCon växer med 50 % varje år vilket leder 

till viss växtvärk för eventet. NärCon drivs till stor del av ideellt arbete och volontärer. Festivalen har 

använt festivalband i kombination med pappersarmband och pappersbiljetter alla år och anser att systemet 

börjar bli förlegat. Eventbyrån vill kunna kontrollera att deltagarna är tillåtna på området samt få ut 

användbar statistik ur deras framtida system.  

RFID är ett system som baseras på att varje användare har en tagg som går att scanna i RFID-läsare där 

besökarens information och köp har registrerats. All information sparas i en databas där läsaren 

kontrollerar att RFID-taggen motsvarar rätt post i databasen.  

Målet med arbetet är att hitta ett system som underlättar för funktionärerna och ger mervärde till festivalen 

som nyttjar det. För att undersöka detta genomförs en totalkostnadsanalys där de två systemen jämförs vid 

tre olika år med tre mängder besökare. För att genomföra detta rättvist används nuvärdesmetoden vilket 

räknar ut hur mycket en krona är värd i framtiden med dagens mått. Det genomförs även en 

flödeskartläggning för att undersöka vilka flöden som påverkas av systemen. 

Utöver RFID jämförs tre ytterligare system: NFC (Near Field Communication), SQRC (Secure Function 

Quick Response Code) och Streckkod. Dessa tre system togs upp som utmanare till RFID-systemen men 

föll på att de inte hade alla fördelar som RFID har. NFC och SQRC är dock två tekniker osm bör studeras 

närmre i framtiden när de har fått större fotfäste. 

Examensarbetet visar att festivalbandssystemet är något billigare än RFID-systemet då det inte har några 

fasta kostnader. Kostnaderna som uppstår är rörliga och proportionella mot antalet besökare på festivalen. 

Dock finns det få möjligheter att använda systemet till att få ut statistik eller liknande då det är ytterst 

lågteknologiskt.  

RFID-systemet må vara dyrare, men det tillför många fördelar till festivalen. Det skapar möjligheter att 

anordna tävlingar och lekar för besökarna samtidigt som det sparar statistik för eventet. Det underlättar 

dessutom för besökarna då de endast behöver ha en tagg med sig istället för band och biljetter. Det 

minskar även arbetsbördan för funktionärerna som kan lämna över mycket arbete till datasystemet. 

Sammanfattningsvis finner examensarbetet att ett RFID-system kan användas som biljettsystem samt att 

det är värt den större investeringen då den enkelt kan täckas av biljettpriset och fördelarna väger mycket 

tyngre än nackdelarna.  
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1. Inledning 
I följande kapitel presenteras inledande information om examensarbetet. 

1.1. Bakgrund 
Grunden för examensarbetet bygger på att undersöka hur flöden på festivaler kan förbättras eller förändras 

med hjälp av RFID-system (Radio Frequency Identification). Som exempel för undersökningen och 

analysen används NärCon Eventbyrå AB (från och med nu kallad Eventbyrån) vilka anordnar flera event 

Sverige runt. Resultatet som presenteras kommer därför också att vara anpassat till Eventbyråns 

verksamhet. 

Eventbyråns största arrangemang är den drog- och alkoholfria konventsfestivalen NärCon Sommar som år 

2012 drog 3400 deltagare och som siktas nå 5000 deltagare i år. Alla deltagare på eventet får ett 

festivalband fäst runt handleden som markerar att de har tillåtelse att vistas på festivalens avspärrade 

område. Utöver detta band får deltagarna även eventuella sovsal- och matbiljetter som de beställt via 

hemsidan direkt vid entrén till festivalen. 

Eventbyrån vill underlätta arbetet för funktionärer samt minska antalet föremål besökarna måste ha med 

sig och vill därför införa RFID-taggar som inträdes-, sovsal- och matbiljett för besökarna. 

1.2. Syfte 
Examensarbetets syfte är att undersöka om RFID kan användas som biljettsystem på en festival med mål 

att underlätta för besökarna samt minska arbetsbördan för funktionärerna.  

1.3. Mål 
Examensarbetets mål är att ta fram en totalkostnadsanalys där NärCons nuvarande system med 

festivalband jämförs med ett RFID-system där besökarens olika biljetter samlas på en RFID-tagg.  

1.4. Frågeställningar 
De frågeställningar som undersökts bygger på syftet att underlätta arbetsbördan för funktionärer utan att 

äventyra besökarnas upplevelse på en festival. Samt att förbättra besökarens upplevelse utan att ändra 

funktionärens arbete i en oönskad riktning.  

Frågorna sammanfaller till stor del med syftet och målet. Det handlar om kostnader, säkerhet och synergi. 

Säkerhet handlar dels om att systemet ska kunna hantera känslig information om besökare, men även stå 

emot fientliga intrång. Eventuella synergieffekter ska undersökas för att se vad systemet kan tillföra en 

festival utöver ren biljetthantering.  

De frågeställningarna som undersöktes är inriktade på exempelföretaget Eventbyrån och listas nedan:  

• Hur mycket kommer RFID-systemet att kosta?  

• Hur kan man bygga in säkerhet i systemet där besökarens integritet skyddas samt otillåtna intrång 

i datasystemet förhindras?  

• Vilka synergieffekter kan uppstå om RFID används? 

• Är en RFID-tagg önskvärt för besökaren, vill de spara den från år till år? 
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1.5. Avgränsningar 
De alternativ som kommer att jämföras kostnadsbaserat är nuvarande system och RFID. De alternativa 

systemen diskuteras och analyseras enbart på litteraturbasis. 

Det kommer inte att utföras några juridiska analyser över hur ett RFID-system behöver utformas för att 

skydda användarnas integritet. Dessa analyser sker istället på den tekniska sidan av utformningen, det vill 

säga hur systemet ska byggas för att uppnå hög säkerhet. Festivalarrangörerna beräknas själva ha 

kompetensen till att undersöka den juridiska sidan av problemet. 

Författaren kommer inte att ge en teknisk beskrivning av hur RFID fungerar då den tekniska bakgrunden 

inte är intressant för examensarbetet. Arbetet fokuserar istället på hur systemet skulle användas av 

festivaler. 

Eventuella datasystem som krävs för att RFID-biljetter skall kunna användas i praktiken tas inte fram 

under examensarbetet. Detta arbete fokuserar på den teoretiska sidan av frågeställningen. 

Då timkostnader skiljer sig stort mellan företag ges slutresultatet i både antal arbetstimmar utöver de reella 

kostnaderna som uppstår. 

Totalkostnadsanalysen kommer inte att räkna med avskrivningar då kostnaderna är tillräckligt små för att 

skrivas av direkt vid inköp. Skatteverkets maxgräns för direkta avskrivningar ligger taxeringsåret 2013 på 

22 000 kr exklusive moms. (Skatteverket.se, 2013) 

1.6. Ordlista 
Camping: NärCon har utöver sovsalar även en camping där 500 tält får plats, i denna rapport räknas varje 

tält ha plats för 2-4 personer vilket ger en begränsning på 2000 personer på campingen.  

Cosplay: En aktivitet som bygger på att man klär ut sig till en karaktär från exempelvis tv-spel eller filmer 

och agerar som denne karaktären så länge man är utklädd. Väldigt populärt bland NärCons besökare där 

Cosplaytävlingen är den största händelsen under festivalen. 

Deltagare: När termen deltagare används menas besökare som betalar inträde samt funktionärer som 

arbetar för att få gratis inträde. Eventbyrån räknar både besökare och funktionärer som deltagare på 

eventet då funktionärerna i första hand arbetar för att kunna deltaga på eventet. 

Funktionär: En funktionär, även kallad ”panda”, arbetar 20 h under NärCon för att få gratis inträde, 

sovplats och matbiljetter. De får en matbiljett för varje fyratimmarspass de arbetar.  

LiU-Tryck: Linköpings Universitets interna tryckverkstad där det finns möjlighet att införskaffa diverse 

olika trycksaker.  

Matbiljetter: Pappersbiljetter som är värda 25 kronor styck och går att byta in mot mat på området. 

Matbiljetterna går inte att bytas in mot pengar utan ger föräldrar säkerheten i att deras minderåriga barn 

säkert äter under eventet. Matbiljetterna delas även ut till personal. Biljetterna köps i förväg via NärCons 

hemsida. 

Sovsalar: Besökarna kan välja att köpa en sovsalsbiljett utöver inträdesbiljetten, denna biljett ger dem 

tillgång till en sovsal under hela eventet. Endast de som har betalt för sovsalarna har tillträde till lokalerna. 
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Ett pappersband runt handleden visar att du har betalt för sovsalen. Det finns maximalt 2200 sovplatser på 

Campus Valla där NärCon äger rum.  

Sverok: Sveriges största ungdomsförbund för roll och konfliktspel. Föreningen NärCon ligger under 

Sveroks paraplyorganisation vilket ger besökare och arrangörer försäkring under eventet.  

Tagg: En RFID-tagg, kan ta formen av ett armband, ett plastkort med mera. Författaren räknar i 

Totalkostnadsanalysen på att ett RFID-kort används. 

2. Metodik  
I detta kapitel presenteras de metoder och tekniker som använts för examensarbetet.  

2.1. Totalkostnadsanalys 
En totalkostnadsanalys skall genomföras för att se hur mycket det skulle kosta Eventbyrån att byta ut det 

nuvarande systemet mot ett som bygger på RFID. Andra alternativ som kan bidra till förbättringar 

kommer också att undersökas för att ge en rättvisare rekommendation.  

Metodiken baserades på Kostnads-nyttoanalys (Mattsson, 2006) och kostnaderna har fördelats per 

besökare. De kostnader som delades ut är exempelvis festivalband, matbiljetter, RFID-taggar, RFID-läsare 

och liknande. Det vill säga både de rörliga kostnader som uppstår per besökare och de kostnadsposter som 

rör hela eventet. Alla kostnader är beräknade med 25 % momsavdrag.  

Det uppkommer även kostnader gällande arbetstimmar vilka har behandlats som timmar genom hela 

uträkningen då kostnaderna kan variera stort. De arbetstimmar som krävs för att använda systemet 

redovisas i klump för varje alternativ. Arbetsinsatsen som krävs för att systemen ska kunna användas 

beräknas enligt information tillhandahållen av Eventbyrån. I analysen tas även hänsyn till hur hög 

arbetsbördan blir för funktionärerna. (Eventbyrån, 2013) 

Kostnaderna beror stort på vilken festival man tittar på och då denna rapport bygger på NärCons nuläge 

väljs kostnadsposter efter deras behov. Kostnadsanalysen måste därför göras om för varje festival som 

önskar värdera deras möjliga framtid med RFID. 

2.2. Periodisering 
De kostnader som uppstår vid inköp av utrustning kommer att beräknas med periodisering. Metoden delar 

upp en utgift för att varje period den används ska bära en lika stor del av kostnaden. Den ekonomiska 

livslängden beräknas vara fem år i detta arbete vilket betyder att utrustningen vid periodisering belastar 

varje år en femtedel av kostnaden. (Holmström, 2005) 

Exempel: Företag X köper in en dator för 10 000 kr som de ska använda i fem år. Med 

periodisering blir kostnaden därför 10 000 kr delat över fem år, det vill säga 2000 kr per år. 

2.3. Flödeskartläggning  
För att förstå var på företaget det nya systemet kan inverka genomförs en flödeskartläggning. Metoden 

undersöker hur flödena ser ut i systemet. Figur 1 visar de figurer som används i kartläggningen. 

(Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2006) 
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Figure 1 Kartläggningens figurer, fritt från Oskarsson et al. (2006) 

Under det första steget i en flödeskartläggning studeras nuläget där det fysiska- och informationsflödet 

mäts och noteras. Kö- och väntetider som beror på systemets uppbyggnad identifieras och markeras för att 

förstå varför det bildas problem. Även positiva delar av systemet identifieras för att undvika att de 

försvinner vid systemets omvandling. När festivalen kartläggs består materialflödet av besökare. 

(Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2006) 

I steg två markeras de poster där slöseri uppstår och vilka förbättringsmöjligheter som kan genomföras för 

att minska slöseriet och öka fördelarna. Slutligen tas ett nytt system fram där slöserier är förminskade och 

eventuella förbättringar införts. Kartläggningen skall ge svar på vilka flöden som påverkas av 

förändringen samt om de ändras positivt eller negativt. (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2006) 

2.4. Nuvärdesmetoden ”Värdet idag av en utbetalning som sker i framtiden”  
Då jämförelsen mellan system sker under tre separata år används nuvärdesmetoden för att ge en rättvis 

skildring av hur mycket systemen kommer att kosta Eventbyrån. Metoden används inom företagsekonomi 

för att bland annat jämföra olika investeringsalternativ som har lika lång ekonomisk livslängd. Den 

används även för att räkna ut hur mycket en krona i framtiden är värd idag. (Holmström, 2005) 

Den metod som används för detta examensarbete tar en krona i framtiden och omvandlar den till hur 

mycket den är värd i dagsläget. Metoden använder en procentuell sänkning av kronans värde enligt vilken 

kalkylränta företaget använder. Summan som fås ut av att nuvärdesmetoden anger vilken summa som 

måste läggas undan i nuläget för att täcka en utbetalning om x år. Alla framtida utbetalningar räknas det 

vill säga om till ett nuläge. (Holmström, 2005) 

Metoden använder färdiga procentsatser från nuvärdestabeller för att räkna ut hur värdet av kronan 

förändras beroende på hur långt in i framtiden betalningen ska ske och med vilken kalkylränta. Tabellen 

som använts för detta examensarbete bifogas i bilaga 3. Tabellen visar värdet av en betalning som utfaller 

om n år. (Bilaga 3: Lilja, 2013) 

Exempel: Om fem år vill Företag X köpa en ny ananaspress för 10 000 kr. De har en kalkylränta 

på 12 %. Det motsvarar enligt tabellen 10 000 * 0,5674 vilket är 5 674 kr idag. (Bilaga 3: Lilja, 

2013) 

Nuvärdesmetoden kan användas för alla sorters utbetalningar men bör inte användas längre än fem till sex 

år in i framtiden. Då examensarbetet räknar på två och fem år in i framtiden blir resultatet fullgott. 

(Holmström, 2005) 

Eventbyråns kalkylränta är 15 % och denna ränta används vid nuvärdesuträkningarna. (Eventbyrån, 2013) 
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3. NärCon  
NärCon är en förening inom Sverok och anordnar årligen en samlingsfestival för flertalet spelkulturer, till 

exempel TV-spel, japansk populärkultur, rollspel, lajv (levande rollspel) och brädspel. Statistiken visar att 

medelbesökaren är en 19-årig tjej som vill umgås med vänner och klä ut sig till sina favoritkaraktärer från 

spel och filmer.  (Eventbyrån, 2013) 

Festivalen har arrangerats i elva år, varav två år i Linköping, och hyr lokaler på Campus Valla tillhörande 

Linköpings Universitet. År 2012 gick besökarantalet upp i 3400 deltagande, inklusive funktionärer, målet 

är att nå 5000 deltagare år 2013. NärCons besökarantal växer med cirka 50 % varje år och då alla besökare 

förväntas betala för inträde önskar arrangörerna ha insyn i vilka personer som vistas på området. Figur 2 

nedan visar vilka områden NärCon nyttjar under eventet. De blå områdena är sovsalar och camping, de 

gröna är aktivitetsområde och scen, det röda området är endast för personal. Kartan visar Linköpings 

Universitet Campus Valla. (Eventbyrån, 2013) 

 

Figure 2 NärCons Områden. Google Maps (2013). [2013-05-28] 

I nuläget ingår allting inom de gröna områdena vid köp av en inträdesbiljett. Så småningom vill NärCon 

sälja biljetter till de stora event som inträffar under eventet för att undvika långa köer vid scenen. 

Besökarna har själva kommenterat att de hellre köper platsbiljett för en symbolisk summa och kan gå 

direkt till eventet istället. (Eventbyrån, 2013) 

Föreningen NärCon tillför även att besökare och funktionärer är försäkrade under eventet samt att de 

ideella arrangörerna har en bas att utgå ifrån. Eventbyrån arbetar sida vid sida med föreningen för att 

anordna en bra festival varje år. (Eventbyrån, 2013) 

3.1. NärCon Eventbyrå AB 
Eventbyrån är ett nystartat bolag som har en stabil kundbas och intäkter. Eftersom biljettintäkterna 

kommer i god tid innan evenemangen medan utgifter faktureras efteråt är kassaflödet positivt och 

kostnaderna förhållandevis enkla att skala efter intäkter. Byrån siktar på att växa eventdelen av 

verksamheten under kommande år och har målsättningen att alla anställda på bolaget i förlängningen ska 



Kaisa Gustavsson FTL3 2013-06-23 
 Hur RFID kan användas som biljettsystem på en festival 

10 

bli partners. I dagsläget styrs Eventbyrån av de två delägarna, Samuel Anlér och David Fallgren, men 

enskilda evenemang har ofta ytterligare personer som arbetar aktivt med det strategiska ledningsarbetet. 

(Eventbyrån, 2013) 

Bolagets tillväxtplan bygger på tre delar: tillväxt för NärCon-arrangemang, skapandet av nya evenemang 

och varumärken och till sist på uppdrag för externa parter kring mässor, marknadsföringsevent och 

liknande. Målet är på sikt att kunna genomföra NärCon-event utan att de ska behöva bära löner och 

ersättningar utan att andra uppdrag istället ska täcka de löpande kostnaderna för löner, kontor och 

liknande. (Eventbyrån, 2013) 

Eventbyrån är helt frikopplad från föreningen NärCon men samarbetar kring arrangerandet av NärCon-

evenemang. I övrigt samarbetar Eventbyrån bland annat med Linköpings kommun och Linköpings 

Universitet, ett samarbete som framför allt rör lokaler och exponering av Linköping som studieort för 

framtida potentiella studenter. Slutligen finns även ett par samarbetsparterners i näringslivet, till exempel 

speldistributören Namco Bandai och IT-bolaget Agile Generation. (Eventbyrån, 2013) 

Eventbyrån räknar med att omsätta cirka 4 miljoner under 2013 och att dubblera detta under 2014 i 

samband med etablerandet av ett flertal andra festivaler. (Eventbyrån, 2013) 

3.2. Nuläge för NärCon 
I nuläget går besökarna igenom hela köpprocessen hemifrån via NärCons biljettförsäljningssite. 

Besökarna köper inträdesbiljett, sovsalsplats, camping och mycket mer och får då ett dokument att skriva 

ut för att ta med sig till eventet. På plats visas detta dokument upp vid entrén första gången de går in på det 

inhägnade området och besökaren får ett festivalband samt eventuellt sovsalsband. Besökarens övriga 

inköp hämtas upp i NärCons egna butik NC-Store där de återigen visar upp dokumentet för att få ut sina 

eventuella matbiljetter och andra inköp såsom t-shirt och kåsa. (Eventbyrån, 2013) 

Eventbyrån strävar efter att hålla nere priserna för NärCons besökare och bygger eventet på låga 

inträdeskostnader. På grund av denna kultur inom företaget är det inte acceptabelt att höja priserna mer än 

nödvändigt för att täcka kostnader. Som exempel säljs de första biljetterna till NärCon för ett så kallat 

”Early bird”-pris på 250 kr och resterande biljetter för 350 kr. Detta gör det möjligt för fler besökare att 

deltaga under eventet. (Eventbyrån, 2013) 

En typisk besökare anländer till NärCon på torsdag morgon för att köa in till området. Kön är ofta flera 

hundra meter lång och mycket socialt samspel pågår under väntan. När insläppet börjar klockan 13:37 

öppnas entrén upp där det finns tio datorer i två rader. Besökarna blir hänvisade en och en till lediga 

datorer av funktionärerna. De blir därefter incheckade och får sitt festivalband fäst av en 

”bandklämmarfunktionär” vilka står efter datorerna. Det släpps kontinuerligt in besökare tills kön är slut 

efter ungefär fyra timmar och därefter packas datorerna ihop med endast en dator kvar på plats för vidare 

incheckning. Resten av eventet är hela entrén öppen och besökarna förväntas visa upp sina band för 

funktionärerna som arbetar i dörren. (Eventbyrån, 2013) 

3.2.1. Festivalband 
Att använda tygband som inträdesbiljett till festivaler är i dagsläget standard i branschen. Festivalbanden 

fästs med klamrar och går i teorin inte att ta av. Detta system bygger på att besökaren ej lämnar över sina 

band till personer som inte betalat inträde. För att kontrollera att personen med band faktiskt har betalat 
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inträde behöver man mata in dennes personnummer eller namn i biljettsystemet och kontrollera 

biljettstatusen. Ett band fästs på besökaren enligt figur 3 nedan. (Eventbyrån, 2013) 

 

Figure 3 Gabriel Kulig (2012). NärCons inträdesband, NärCon 2012 

Eventets ingångar bevakas av ideella funktionärer som inte har någon tidigare utbildning inom 

säkerhetskontroller, detta kan leda till att icke-betalande besökare har möjlighet att ta sig in på området. 

Besökaren visar upp sin arm med festivalband för funktionärerna i entrén och blir insläppt utan att behöva 

stanna. Inom festivalens område punktkontrolleras besökarnas band av en grupp med 

säkerhetsfunktionärer, dock har NärCon för många besökare för att kunna genomföra dessa kontroller 

effektivt. (Eventbyrån, 2013) 

3.2.2. Övriga biljetter 
Som tidigare nämnts kan besökaren även köpa sovplats i NärCons sovsalar och matbiljetter som kan bytas 

in i de olika matställena på området. Dessa biljetter får de i form av ytterligare pappersband runt armen 

samt matbiljetter i visitkorts-storlek. Matbiljetter är relativt unikt för NärCon och är en insats för att 

säkerställa att målsmän hemifrån kan tillse att deras barn har mat under eventet. Det är inte tillåtet att byta 

in sin matbiljett mot något annat än just en måltid. Det är tyvärr vanligt att matbiljetterna försvinner innan 

de hinner användas vilket leder till besvikna besökare.  (Eventbyrån, 2013) 

3.2.3. Kartläggning 
En kartläggning genomfördes för att undersöka NärCons flöden under eventet, metoden för 

kartläggningen presenterades i metodikkapitlet. Kartläggningen baseras på vad som observerades under 

NärCon 2012 av Eventbyrån.  

Det visade sig svårt att se hur besökarna rörde sig på eventet då de ofta byter aktiviteter och väldigt sällan 

har en plan över vad de ska göra. Istället fokuserades kartläggningen på att hitta var biljettsystemet 

används och hur. I figur 4 presenteras resultatet av undersökningen, figurerna har förklarats i 

metodikkapitlet Flödeskartläggning. (Eventbyrån, 2013)  
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Figure 4 Kartläggning över NärCons flöden 

Flödesanalysen visade att nulägets system med festivalband och pappersbiljetter används i alla NärCons 

egna funktioner. I entrén kontrolleras den medtagna biljetten mot biljettsystemet och ett beslut tas om 

besökaren ska släppas in eller ej beroende på om det finns bevis att de betalat inträde (BP, Beslutspunkt). 

Därefter rör sig besökarna mellan olika områden på NärCon tills eventets slut. Statistik från NärCon 2012 

visar att de delar som besöks mest frekvent är sovsalar, servering och extern försäljning. Även vissa 

aktiviteter har stora flöden med besökare, specifikt cosplay-tävlingen som är det stora dragplåstret på 

NärCon. (Eventbyrån, 2013)  

Datasystemet används endast vid insläpp där besökarens utskrivna dokument jämförs med vad som står i 

biljettsystemet och i den interna försäljningen då besökaren har förbokat NärCon-specifik merchandise. 

Biljetten läses in med en streckkod och bekräftar endast att besökaren har betalat för inträde och varorna. 

Vid entrén används i nuläget lånade dator som funktionärerna tar med till NärCon. Om en dator går sönder 

ersätts den av NärCon. (Eventbyrån, 2013) 

Efter att besökaren har fått sitt festivalband används inte längre det utskrivna pappersdokument vid entrén. 

Det är effektivt att bara kontrollera om en person har ett festivalband på sig för att de ska tillåtas inträde på 

området dock är det inte säkert. Om besökaren lyckas få av sig festivalbandet kan de lämna över det till en 

vän som då också kommer in på området. Den enda möjligheten att se om en person har betalt inträde 

ligger i biljettsystemet som inte används under eventet. (Eventbyrån, 2013) 

Olika pappersbiljetter används vid de flesta interna områdena på NärCon. De biljetter som tillför värde är 

exempelvis matbiljetterna där kötider minskar eftersom inga behöver kontanter hanteras. Däremot kan de 

olika färgerna som betyder sovsalstillstånd, campingplats och endagsbiljett skapa problem eftersom det 

blir större press på funktionärerna att hålla ordning på biljetterna. Naturligtvis är det även möjligt att 

använda kontanter på alla försäljningsställen inklusive matserveringar. (Eventbyrån, 2013) 

Upplevelsen från NärCon 2012 visar att köerna var längst vid serveringsställena och entrén till större 

scenaktiviteter. Flödet vid serveringen blir en flaskhals då det sker kontanthantering och varor tar slut. Vid 

scenen är det långa köer då besökare vill vara säkra på att få en plats. Just vid scenen kan köerna starta 

flera timmar före eventet och skapar då problem med platsbrist i korridorer som leder till scenen. 

(Eventbyrån, 2013) 

3.3. Kostnad i NärCons nuläge 
Eventbyrån köper i dagsläget in de material som behövs via tryckverkstäder och marknadsföringsbyråer. 

Den design som används till materialet tas fram av Eventbyrån och kostnaden för detta går därför internt 
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inom företaget. Detta kan leda till att det tar längre tid att ta fram designen eftersom Eventbyrån inte anser 

sig själva vara experter inom området. Kostnader tillkommer även i vissa fall för frakt av materialet, dock 

har Eventbyrån minimerat denna post genom att i stor utsträckning använda lokala tryckverkstäder. 

(Eventbyrån, 2013) 

Kostnaden i nuläget är uträknat efter fakturor från NärCon 2012 där 3400 personer deltog på eventet, 

varav cirka 600 stycken deltog som funktionärer. Alla kostnader för material har beräknats med 25 % 

momsavdrag. Nuläget presenteras i Tabell 1. (Eventbyrån, 2013) 

Table 1 Kostnader i nuläget hämtade från NärCon 2012 med 3400 besökare, beräknat med 25 % momsavdrag 

Kostnadspost Kostnad Antal Kommentar 
 

Festivalband 6 375 kr 3000 styck Frakten var express och 
därför var kostnaden hög 

Personalkort - 700 styck LiU-kort sponsrar 
Eventbyrån med RFID-
personalkort 

Matbiljett personal 1 734,75 kr 3225 styck Funktionärerna får en 
matbiljett per arbetat pass 
som standard, det köps in 
extra för att de inte ska ta 
slut under eventet 

Matbiljett besökare 809,06 kr 3200 styck Det köps in extra för att de 
inte ska ta slut under eventet 

Sovsals-, camping och 
endagsbiljett 

1 888,50 kr 2300 styck Färgade pappersband; 
sovsals- och tältplatserna är 
strikt begränsade, endags 
säljs under hela eventet 

Personal  206 h 18 personal under 4 h 
insläpp, 2 personal resten av 
eventet 

Utbildning  50 h 10 funktionärer utbildas i 
systemet under 5 h 

Designtimmar  61 h Eventbyrån arbetade själva 
enligt tabell 3 nedan 

Summa 10 807,31 kr   
Kostnad per besökare 3,18 kr  3400 deltagare 
Antal arbetstimmar  61 h  
Antal funktionärstimmar  256 h  
 

3.3.1. Förklaring till kostnadsposterna i tabell 1 
De kostnadsposter som använts är specifika för NärCon och Eventbyrån.  

Festivalband: Alla besökare blir tilldelade ett band första gången de vill in på NärCons område. Bandet är 

deras biljett och skall sitta fast på handleden vid alla tillfällen. Efter festivalens avslut fick även 

funktionärerna ett festivalband, detta då även funktionärerna vill visa upp att de deltagit på NärCon. 

Festivalband köps in till de personer som köpt helhelgsbiljett i förväg. Endagsbiljettband köps in till 

resterande deltagande. (Eventbyrån, 2013) 
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Kostnaden för banden är hämtade ur fakturor vilka Eventbyrån har presenterat. Till NärCon 2012 

beställdes banden från Mera.se. Eventbyråns kostnader för festivalband varierar från år till år då de 

beställer från olika företag och i olika mängder. (Eventbyrån, 2013) 

Personalkort: Funktionärerna får personalkort under eventet istället för ett festivalband. I nuläget 

sponsras NärCon med personalkort som har RFID-teknik. De har inte använt RFID-tekniken till något 

utan endast som kort med foton på funktionärerna.  

Matbiljett besökare och personal: Då matbiljetterna fungerar som valuta under eventet, speciellt för 

funktionärerna, får de ej ta slut. Därför beställs alltid ett större antal än vad som egentligen behövs. Korten 

går bara att använda under det NärCon de köpts inför, det går alltså inte att spara matbiljetter till nästa 

event. Den stora prisskillnaden beror på att besökarbiljetterna är identiska medan personalbiljetterna har 

olika tryck per område. Personalbiljetternas olika tryck beror på att varje område budgeterar för antalet 

funktionärer och matbiljetter till dessa. Om ett område vill ge ut fler biljetter går det direkt på deras interna 

budget. Matbiljetterna beställdes från Linköpingsbaserade Marknadsbyrån. (Eventbyrån, 2013) 

Sovsals- och endagsbiljett: Dessa biljetter produceras på samma sätt med pappersband att ha runt 

handleden, banden skiljs från varandra med hjälp av färger. Under NärCon 2012 tog dagsbiljetterna slut 

under lördagen, detta löstes genom att resterande band från tidigare dagar återanvändes med tillägget att 

lördag skrevs på dem av funktionärerna i entrén. Eventbyrån hade alltså behövt beställa fler band för att 

systemet skulle fungerat felfritt. (Eventbyrån, 2013) 

En viktig punkt att notera sovsalsplatserna är begränsade på grund av brandskyddsregler, de säljer slut 

varje år. Det är därför mycket viktigt att endast de som köpt sovsalsbiljett har tillträde till salarna. Det 

sitter ytterligare funktionärer utanför sovsalarna och kontrollerar att besökarna har rätt att vistas i salen. 

Dessa funktionärer har som uppgift att kontrollera besökarnas festivalband och sovsalsbiljett för att avgöra 

om de har rätt att vistas i sovsalen. Sovsalsfunktionärerna ingår inte i totalkostnadsanalysen då de gå på en 

annan budgetpost för Eventbyrån. (Eventbyrån, 2013) 

Personal: När NärCon officiellt öppnar är det kö in till området. Detta leder till att det är hög press på 

personalen som arbetar vid insläppet. Uppskattad tid för insläppet år 2012 var fyra intensiva timmar med 

18 funktionärer som arbetade. Av dessa 18 arbetade åtta endast med att klämma fast festivalband. Därefter 

har entrén en grupp av tio personer som arbetar två och två dygnet runt tills NärCon avslutas på söndagen. 

Dessa två personer checkar in nyanlända och kontrollerar band på de som vill in på området. NärCon 2012 

var öppet från 13:37 på dag 1 (torsdag) tills 12:00 dag fyra (söndag), i tabell 2 visas antalet 

funktionärstimmar som krävdes. (Eventbyrån, 2013) 

Table 2 Funktionärstimmar under NärCon 2012 

Dagar Timmar 
Utbildning 10 h (x5) 
Torsdag 13:00 – 24:00 4 h (x18 funktionärer) + 7 h (x2) 
Fredag 00:00 – 24:00 24 h (x2) 
Lördag 00:00 – 24:00 24 h (x2) 
Söndag 00:00 – 12:00 12 h (x2) 
Totalt 206 h 
Utbildning: Funktionärerna arbetar i NärCons biljettsystem och får innan öppning en intern utbildning av 

föreningen NärCon. Om svårare frågor eller problem uppstår i biljettsystemet kontaktas ansvarig 
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programmerare och får lösa denna problematik, detta underlättar funktionärernas arbete. Utbildningen är 

enbart för de tio funktionärer som ansvarar för entrén under NärCon. Dessa funktionärer utbildas av den 

ansvarige för biljettsystemet under fem timmar. (Eventbyrån, 2013) 

Funktionärerna får under denna utbildning veta hur systemet fungerar och vad de ska göra när de checkar 

in nyanlända besökare. De får även en guide till hur enklare problem löses och när de ska kontakta 

programmeraren för hjälp. Utbildningen är grundläggande och leder till att personer som aldrig använt 

systemet kan hantera det tillräckligt väl för eventets behov. (Eventbyrån, 2013) 

Designtimmar: Den design som krävs bygger på ett koncept som Eventbyrån tagit fram. Artefakterna 

som kräver designarbete är matbiljetter, festivalband och endagsbiljetterna. Tabell 3 visar hur många 

timmar Eventbyrån uppskattar att arbetet tar. (Eventbyrån, 2013) 

Table 3 Timuppdelning för designarbete 

Post Antal timmar 
Designkoncept 40 h 
Matbiljetter 8 h 
Festivalband 8 h 
Endagsbiljetter 5 h 

3.4 Eventbyråns önskemål om alternativt system 
Anledningen till att Eventbyrån vill ersätta sitt nuvarande system med RFID kan summeras till en mening: 

De vill ”Använda ett intelligent system som kan fyllas med flera funktioner och värde.” Detta krav innebär 

att dagens festivalbandsystem inte når upp till önskad nivå. 

I nuläget har NärCon ett system som bygger på att funktionärerna arbetar hårt och tar ansvar för det deras 

arbete. Exempelvis kontrollera band vid entré till området och ta betalt vid kassorna. Flödeskartläggningen 

visar att det finns områden där ett effektivare system kan medföra tidsbesparingar om kontanthanteringen 

minskar. Det bör även finnas ett säkrare system för hur besökare får tillgång till sovsalar för att hålla 

säkerheten hög för funktionärerna. 

Det finns få möjligheter för Eventbyrån att få ut statistik ur systemet då matbiljetterna inte räknas och 

besökare kan gå in och ut från aktiviteter utan att på något sätt ha visat att de var där. Det sker många 

rörelser på området som inte går att kartlägga vilket leder till att det blir svårt att planera var 

funktionärinsatser behövs.  

Systemet är däremot enkelt att hantera då det krävs väldigt lite utbildning och det fungerar i alla lägen. 

Festivalbanden har inga krav på internet eller liknande teknik utan är väldigt lågteknologiskt. 

Det framtida systemet skall alltså kunna hantera allt som festivalbandssystemet gör i nuläget samt skapa 

synergieffekter för Eventbyrån. Överlag kan Eventbyråns önskemål om vad ett biljettsystem ska klara av 

även täcka andra festivalers krav. 

4. RFID 
I detta kapitel presenteras den information som hittats i litteraturbasen över hur RFID fungerar samt hur 

mycket det skulle kosta att införa systemet på NärCon. 
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4.1.  Om RFID 
Radio Frequency Identification är en teknik där en läsare scannar av en tagg med ett mikrochip och en 

antenn. Denna teknik används bland annat till att märka upp varor på en pall eller stöldmärka dem för att 

de inte ska kunna stjälas från en butik. Det finns även företag som använder RFID på bagagelappar för att 

det ska underlätta i processen att skicka bagage till rätt plats på exempelvis en flygplats. (Wyld, Jones & 

Totten, 2005) 

RFID används dessutom vid märkning av djur såsom hundar, kor och får för att man enkelt ska kunna 

scanna dem med en portabel avläsare och få fram nödvändig information om dem. Dessa taggar används 

till exempel när man ska hitta en bortsprungen hunds ägare men även för att berätta för den automatiska 

fodermaskinen i vilken ordning nötkreaturen står i ladugården. (Trevarthen & Michael, 2008) 

4.2.  Tekniken bakom 
Ett RFID-system består av tre delar; en tagg, en läsare och en dator. Taggen är den del som delas ut till 

användaren eller fästs i paketet. Varje passiv tagg består av en antenn och ett chip. Microchipet är den del 

som gör att taggarna blir unika. (Hunt, Puglia & Puglia, 2007) 

RFID utan inbyggda batterier får sin energi av läsaren som används och kallas för passiv RFID. Varje tagg 

programmeras med information för dess syfte, det finns många möjligheter för vilken information som 

kan lagras på taggen. Exempelvis kan det vara en lista över innehållet i en kartong eller en säkerhetskod 

som öppnar låsta dörrar. Det finns även det minsta alternativet som är larm på varor. Dessa RFID-larm har 

endast en (1) bit information och det räcker för att bågarna på vägen ut ur affären ska reagera. 

(Finkenzeller, 2010) 

RFID-läsaren har en antenn för att kunna kommunicera med taggarna trådlöst, de har även tillräckligt 

mycket elektronik för att kunna skicka vidare taggens information till värddatorn. Den elektroniska 

modulen dekrypterar även och bekräftar användarens identitet vid avläsning. Till sist ser läsaren till att 

systemet klarar av att läsa av flera taggar samtidigt genom en funktion som enligt Hunt, Puglia och Puglia 

kallas anti-kollision. (Hunt, Puglia & Puglia, 2007) 

Den tredje delen som krävs för att använda RFID är värddatorn. Den har till uppgift att ta emot 

informationen från läsaren och hämta rätt motsvarighet från systemet. Om RFID-taggen exempelvis 

innehåller en nummerrad som symboliserar innehållet i en låda ska värddatorn hitta rätt nummerrad och 

plocka fram vad den raden motsvarar i systemet. Värddatorn är hjärnan i operationen. (Hunt, Puglia & 

Puglia, 2007) 

4.3. Säkerhet i användningen av RFID 
Det finns flertalet sätt och anledningar till att attackera ett RFID-system. För att försvara systemet mot 

intrång behöver säkerhetsåtgärder vidtas för att hindra inkräktare.  

Det finns enligt RFID Handbook (2010) fyra grupper av anledningar till attacker på ett system: 

1. Spionage: Man försöker få tillgång till informationen i systemet 

2. Bedrägeri: Man försöker mata in felaktig information i systemet för att lura RFID-systemet eller 

användaren 

3. Överbelastningsattack: Hindrar användandet och låser funktionen av systemet 
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4. Värnar om privatliv: Attackeraren anser att RFID-systemet är ett hot mot personens privata sfär 

och skyddar sig själv genom att attackera systemet. 

Anledningen till att attackera det systemet som en festival skulle använda kan exempelvis falla inom 

grupp 2 Bedrägeri om attackeraren vill lura systemet att de har betalt inträde. Det kan även falla inom 

grupp 1 Spionage om attackeraren vill ha tag i information om besökarna, exempelvis deras person- eller 

telefonnummer. (Finkenzeller, 2010) 

Oberoende av anledningen till attacken finns det flera sätt att på något sätt störa systemet. Tabell 4 nedan 

presenterar de attacker som kan skada en festivals verksamhet. (Finkenzeller, 2010) 

Table 4 Möjliga attacker och problem på RFID-system 

Attacktyp Vad den går ut på Hur skyddas systemet 
Förstörelse av 
transpondern 

Man förstör antennen på RFID-taggen, 
antingen genom att bryta den eller 
genom att utsätta den för ett starkt 
magnetiskt fält. 

En trasig tagg går att bytas ut mot en ny 
som registreras på rätt användare. 

Täcka 
transpondern 

Täcker över transpondern med 
exempelvis metall för att den inte ska 
kunna skicka en signal till läsaren 

Täck inte transpondern, be användaren att 
alltid ha möjlighet att visa upp taggen. 

Tjuvlyssnande Fångar upp sändningarna mellan 
transponder och läsare  

Det är mycket störning i luften som 
försvårar tjuvlyssning och systemet går att 
kryptera för att tjuvlyssnare inte ska 
kunna stjäla information 

Störning Sändningarna mellan transpondern och 
läsaren störs och förhindrar att 
informationen kommer fram 

Det är olagligt att använda apparater för 
att störa system i de flesta länder så det 
bör inte vara ett problem. Ytterligare en 
lösning är att endast använda 
kontaktbaserad RFID. 

RFID Handbok (2010) ger även förslag på vilken sorts attacker ett RFID-system med känslig information 

bör kunna stå emot. Dessa attacker är följande: 

• Skimning av RFID-taggen för att kopiera eller modifiera informationen 

• Införandet av en egen RFID-tagg som godtas av systemet och ger tillgång till eventet utan 

betalning 

• Tjuvlyssning på kommunikationen mellan sändare och läsare för att kunna imitera en äkta tagg 

Det finns många sätt att attackera ett system men med dessa tre punkter som standard finns det även 

säkerhetsåtgärder att vidta för att skydda systemet, dessa redovisas i Tabell 5. 

Table 5 Åtgärder för att skydda systemet 

Åtgärd Hur den fungerar Styrka 
Identifieringsnyckel Läsaren och transpondern har en 

gemensam krypterad nyckel genom 
vilken en fråga skickas och besvaras i 
två led innan informationen kan skickas 

Om nyckeln upptäcks kan den 
förfalskas, detta undviks genom att 
systemet endast skickar 
randomiserade nummer som löses 
genom användning av nyckeln. 

Krypterad 
dataöverföring 

Alla meddelanden som skickas är 
krypterade och endast läsbara i läsaren 

Utan att veta krypteringsalgoritmen 
och den hemliga nyckeln går det ej 
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eller transpondern med hjälp av en 
krypteringsalgoritm och en nyckel som 
lösning till den 

att läsa informationen som skickas 

Dessa två alternativ kan skydda systemet vid försök till intrång och programmeras in i RFID-systemet när 

det byggs. (Finkenzeller, 2010) 

Den andra sortens säkerhet som kan diskuteras är användarens hantering av RFID-taggen. Om användaren 

ger bort, tappar eller blir bestulen på sin RFID-tagg är det viktigt att läsaren kontrollerar att det är ägaren 

av taggen som försöker betala eller ta sig in på området. Detta går att hantera genom att ett foto på 

besökaren läggs till i dennes post i databasen. Då kan personalen kontrollera namn, ålder och utseende på 

personen som vill använda taggen. Slutligen kan varje RFID-tagg programmeras med en personlig 

sifferkod som krävs för att kunna använda eventuella kontanter eller värdehandlingar från taggen. 

(Finkenzeller, 2010) 

4.4. Flera användningsområden för taggen genom Mifare 
RFID-taggar är vanligtvis låsta till ett område, exempelvis är det antingen ett busskort eller ett 

personalkort. Detta då korten oftast ges ut av respektive företag. Det finns däremot alternativ som gör att 

en RFID-tagg kan användas till flera olika applikationer. Genom att använda en tagg med till exempel en 

Mifaretransponder kan minnet delas upp i flera applikationer vilka alla skyddas med separata 

säkerhetsnycklar. (Finkenzeller, 2010) 

De första två blocken på ett Mifare smart card håller en innehållsförteckning och datastruktur för 

applikationerna som finns på kortet. Detta gör det möjligt att se att det finns flera olika applikationer på 

kortet samt möjligheten att kunna välja vilken av dem som ska aktiveras. Mifaretranspondern kan 

dessutom dela upp minnet på taggen i olika stora delar för att få plats med olika stora applikationer, se 

Exempel 1. (Finkenzeller, 2010) 

Exempel 1: På ett Mifare smart card delar ett bussbolag och en skola plats. Ägaren till taggen 

scannar kortet i bussens läsare och betalar för sin resa. När ägaren till taggen anländer till 

skolan scannas taggen igen för att släppa in denne genom de låsta dörrarna. Skolans läsare kan 

se att taggen har en bussapplikation men kan endast komma åt skolans egen applikation där den 

ser att taggens ägare har tillträde till skolans område.  

4.5. Kartläggning vid RFID‐användande 
Den ursprungliga flödeskartläggningen anpassades efter hur flödena skulle se ut med RFID istället för 

festivalband och pappersbiljetter. Om det nya systemet ska betraktas som effektivt bör det förkorta tid och 

minska arbetsbördan vid de ställen i flödet där det i dagsläget är stora köer eller liknande. I figur 5 visas 

hur NärCons flöden med RFID-systemet kan komma att se ut. Figur 6 är en kopia av Figur 4. Tillsammans 

med figur 5 visar de skillnaderna mellan systemen. Flödeskartläggningen visar att RFID kan användas 

som biljettsystem vid NärCons aktiviteter. 
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Figure 5 Flöden med RFID-system 

 

Figure 6 Kopia av Figur 4 Kartläggning över NärCons flöden 

Den nya kartläggningen visar att den enda ändringen som sker är att pappersbiljetterna byts ut mot ett 

datasystem. Dock är det denna förändring som kan underlätta arbetet för funktionärerna då besökarnas 

beteende inte förväntas förändras bara på grund av ett nytt system. En av de största skillnaderna bör ske 

vid scenen där köerna startar långt före eventet börjar. Med hjälp av datasystemet kan besökarna boka en 

plats i förväg genom att scanna in sig vid en utvald läsare. Eventbyrån kan då välja var de vill att 

besökarna ska köa, exempelvis på en plats med mycket utrymme och god ventilation. Besökarna kan även 

anmäla sig till aktiviteter under eventet på samma sätt. 

Ytterligare en skillnad är att funktionärerna nu kan använda systemet till att kontrollera om en besökare 

hör hemma i en viss sovsal eller liknande genom att scanna RFID-taggen. Detta ökar säkerheten i 

sovsalarna då besökarna inte kan ta sig in i fel salar genom att smita in i en större grupp med betalande 

besökare. Kontanthanteringen i serveringen minskar även då besökarna kan ladda sin RFID-tagg med 

pengar eller använda sina matbiljetter genom att läsa av taggen vid köpet. 

Den största skillnaden blir dock vid entrén där besökaren måste ha sin personliga RFID-tagg för att tillåtas 

inträde på området. Besökare kan inte längre gå in i grupp genom den stora entrén. Om taggen scannas 

och visar sig tillhöra någon annan kan den beslagtas och användaren avvisas från området.  

Med RFID-systemet riskerar NärCon skapa längre köer om antalet och kvaliteten på läsarna inte matchar 

behovet. Besökarna går in och ut från området flera gånger under eventet och rör sig ofta i stora grupper. 



Kaisa Gustavsson FTL3 2013-06-23 
 Hur RFID kan användas som biljettsystem på en festival 

20 

Detta flöde måste studeras noggrant för att se hur många läsare som bör placeras vid varje flöde.  

(Eventbyrån, 2013) 

De flöden som inte påverkas är den externa försäljningen då de använder traditionella system som NärCon 

inte har kontroll över. Även affärerna kan erbjudas att använda RFID-systemet om så önskas. Dessa 

affärer behöver dock införskaffa egna RFID-läsare för att kunna scanna besökarnas taggar. 

4.6.  Design av RFID‐tagg och värdet av att behålla den 
Då festivalbanden är en viktig del av besökarnas upplevelse är det önskvärt att även RFID-taggen är 

värdefull för dem. Festivalbanden är ett sätt för besökaren att minnas hur det var på festivalen och att i 

vardagen få kontakt med andra besökare genom att visa upp bandet. Flertalet av NärCons besökare sparar 

banden som troféer och har band från flera år tillbaka kvar runt handleden. Det kan bli en utmaning även 

för andra festivaler att ge en RFID-tagg samma höga status.  

Ett första exempel för att skapa värde är att besökaren måste betala extra för RFID-taggen. Om besökaren 

betalar för taggen kan det leda till att de värdesätter den högre. Detta är inte ett positivt sätt att bygga 

status på, men det är effektivt eftersom besökarna troligtvis inte vill spendera pengar i onödan. Det går att 

förmildra självkostnaden genom att besökaren kan använda sin tagg år efter år samt att festivalen står för 

ny tagg om de byter systemet mellan eventen. Det går även att be besökaren lämna deposition för taggen i 

stället.  

Ett mer positivt sätt att skapa värde är genom att anordna lekar där taggen används. NärCons besökare är 

exempelvis väldigt förtjusta i lekar och aktiviteter. Eventbyrån kan då till exempel dela upp besökarna i 

grupper efter taggfärg och dessa grupper tävlar sedan under hela eventet i olika grenar där det inte spelar 

någon roll hur många som deltar. Ytterligare ett exempel är om RFID-kort används, då kan framsidan av 

kortet vara en personlig QR-kod som besökaren själv väljer hemsidemål för. Till exempel deras 

Facebooksida för att enkelt lägga till varandra som vänner.  

För att skapa än mer värde för besökaren är det möjligt att tävla med taggarna, till exempel kan det väljas 

ut slumpade vinnare av de besökare som checkat in på en spelning eller andra aktiviteter under festivalen. 

De unika taggarna gör det enklare att ha tävlingar då det tar bort möjligheten att ”hålla plats” eller ta mer 

än en lott. Taggarna gör tävlingarna rättvisare vilket bör uppskattas av besökarna. Festivalerna kan även 

lotta ut vinster genom att fråga databasen saker som ”Hur många aktiviteter har besökare X deltagit i 

under denna festival?” 

Festivalerna kan utöver tävlingar även ge gåvor till de besökare som deltagit i flera event. Exempelvis 

”Deltagare X har varit på tre av våra festivaler och får därför en gratis t-shirt” eller ”Deltagare Y har 

deltagit på fem av arrangörens arrangemang runt om i Sverige och får gratis inträde till nästa festival”. 

Detta premierar flergångsdeltagaren och ger den nya besökaren något att sikta mot. För att detta system 

ska fungera måste festivalarrangören använda RFID-systemet på alla arrangemang, eller åtminstone ha det 

som en möjlighet för användning. På de arrangemang som är mindre eller äger rum över endast en dag kan 

RFID-systemet användas jämte ett traditionellt biljettsystem med festivalband eller pappersbiljetter. 

Det finns även möjlighet att kombinera festivalbandet med RFID-taggen genom att exempelvis fästa 

chipet och antennen på ett festivalband under produktionen. Detta alternativ beror på vilken teknik som 

finns tillgänglig för festivalen och hur mycket det skulle kosta. Det är även viktigt att taggen är väl 
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skyddad mot väta och tål att användas dygnet runt under festivalen. Detta kan leda till att festivalbandet 

blir otympligt att hantera och skapar missnöje runt taggen. (RFID armband, 2013) 

Slutligen finns den enklaste lösningen. Det bör vara möjligt för besökaren att köpa till ett festivalband för 

ett lågt pris, detta skulle innebära att festivalarrangören får alla fördelar med en RFID-tagg och besökaren 

får ett festivalband att visa upp för sina vänner. Efter hand kan festivalbanden fasas ut i takt med att RFID-

taggens popularitet växer tack vare tävlingar, lekar och välvilja mot festivalens nya biljettsystem. 

4.7.  Kostnad för att införa RFID 
RFID-taggen ska kunna ersätta festivalbandet, mat-, sovsal- och campingbiljetterna på NärCon. 

Endagsbesökarna betalar i dörren utan att ha köpt biljett över biljettförsäljningssiten. Då det krävs mycket 

information på taggen för att få ut statistik är det inte värt arbetsmödan att ge RFID-tagg även till 

endagsbesökaren. Det innebär att en funktionär tar emot deras betalning och släpper in dem på området. 

Endagsbiljetterna fortsätter därför markeras med ett pappersband då besökaren som är på plats över dagen 

inte köper någon av de tidigare nämna biljetterna. 

Införandet av RFID medför stora investeringar i teknik och material nödvändiga för att systemet ska gå att 

använda. Exempelvis måste Eventbyrån införskaffa RFID-läsare, bygga en databas och ett program som 

hämtar informationen från databasen när en tagg scannas. Kostnaderna för dessa inköp kan snabbt bli 

höga och det är redan från priset för RFID-taggen uppenbart att systembytet leder till betydligt högre 

kostnader än i nuläget. Kostnadsanalysen för RFID-alternativet beräknas på 3400 deltagare för att skapa 

tydlig jämförelse mellan nuläge och RFID-systemet. 

Kostnaderna för att införa RFID-systemet kan vara svåra att beräkna. För att förenkla arbetet görs ett antal 

antaganden och dessa presenteras tillsammans med anledningen till antagandet i tabell 6 nedan. 

Table 6 Antaganden kring införandet av RFID-system 

Antagande Anledning 
Eventbyrån programmerar 
systemet internt 

Eventbyrån har kompetensen för att programmera systemet internt 
och behöver därför inte ta in en extern part för detta arbete. 

RFID-kort köps in från LiU-
tryck 

LiU-tryck sponsrar i nuläget Eventbyrån med cirka 700 RFID-kort, 
de har gett ett förmånligt pris på 10 kr per kort till Eventbyrån. Detta 
pris täcker färgtryck och RFID-kompabilitet med Linköpings 
Universitets RFID-läsare.  

Utbildning av funktionärer 
sker internt 

Funktionärerna får utbildning i systemet internt inför NärCon då det 
är detta sätt som används framgångsrikt i nuläget. 

Eventbyrån köper in 10 stycken 
RFID-läsare  

Det antags att Eventbyrån vill äga RFID-läsare till de största 
områden på eventet. Områdena presenteras i kapitlet ”Bakgrund till 
kostnader för RFID-artiklar”. 

En värddator köps in Eventbyrån bör ha en dator som är specifikt utvald för att användas 
till databasen och RFID-systemet snarare än en lånad dator eller 
Eventbyråns privata datorer. 

Med dessa antaganden som grund gjordes en totalkostnadsanalys över hur mycket det skulle kosta för 

Eventbyrån att införa RFID-systemet. De kostnader som uppstår vid inköp av inventarier har delats ut 

enligt periodiseringsmetoden. Det innebär att kostnaderna har delats ut över antalet år som inventarierna 

ska användas. I denna rapport beräknas den ekonomiska livslängden vara fem år för tekniska artefakter 

och därför delas alla kostnader med fem och portioneras ut över åren. (Holmström, 2005) 
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Analysen bygger på samma deltagarantal och bakgrund som för NärCon 2012. Siffrorna presenteras i 

tabell 7. Förklaring samt källa till presenterade kostnader finns presenterade i kapitlet Bakgrund till 

kostnad för RFID-artiklar nedan. 

Table 7 Totalkostnad för införande av RFID-system för 3400 besökare, beräknat med 25 % momsavdrag 

Kostnadspost Kostnad Antal Kommentar 
RFID-kort 22 500 kr 3000 styck Eventbyråns uppskattade pris per 

kort från LiU-Tryck, 200 kort extra 
för att eventet inte ska stå utan om 
en tagg förstörs. 

Personalkort - 700 styck LiU-Tryck sponsrar Eventbyrån 
med personalkort 

Endagsbiljetter 594,47 kr 600 styck Baseras på priset för sovsals-, tält- 
och endagsbiljetter i nuläget. 

Handhållen läsare 553,13 kr 1 styck En för punktkontroller eventet runt 
USB-läsare med liten 
surfplatta 

1 583,21 kr 9 styck läsare samt 
9 styck surfplattor 

För användning vid entrén, scen 
med flera 

Värddator 1 514,85 kr 1 styck PC med hög prestanda som håller 
databasen 

Systembygge  80 h Programmering av RFID-system, 
säkerhetskryptering, utveckling av 
applikationer för ytterligare 
användning m.m. 

Utbildning  50 h + 5 h avlönat Eventbyrån lär funktionärerna hur 
systemet fungerar 

Design  48 h Baseras på tidsåtgången i nuläget 
Personal  107 h 10 personal under 4 h insläpp, 1 

personal resten av eventet  
Summa 26 745,65 kr   
Kostnad per besökare 7,87 kr  3400 deltagare 
Antal Arbetstimmar  133 h  
Antal Funktionärstimmar  157 h  
 

4.7.1. Bakgrund till kostnad för RFID‐artiklar 
Alla kostnader som uppstår i analysen är beräknade med 25 % momsavdrag och alla inventarier har delats 

med den ekonomiska livslängden på fem år. Priserna är till stor del hämtade från webbutiker som säljer 

RFID-produkter till rimliga priser. Kostnaderna är anpassade efter NärCons behov vilket betyder att andra 

festivaler inte kan använda denna kostnadsanalys om de inte har likadana förhållanden.  

RFID-kort: Kostnaden för korten är avsevärt mycket högre än kostnaden för festivalband i nuläget. Detta 

går att förmildra för Eventbyrån genom att exempelvis införa ett självkostnadspris för besökaren eller 

inkludera kostnaden direkt genom att höja biljettpriset. 

Personalkort: Precis som i nuläget sponsras Eventbyrån med 700 RFID-kort för personalbehov. 

(Eventbyrån, 2013) 

Endagsbiljetter: Då RFID-kort främst har fördelar när det används över hela helgen köps endagsband in 

även i RFID-systemet. Priserna är hämtade från NärCons nuläge. 
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Handhållen läsare: En handhållen läsare köps in till de funktionärer som har ansvar för punktkontroller 

under eventet för att de ska ha en hand fri när de arbetar. Priset som angetts är för en vanlig batteridriven, 

handhållen läsare som kan ha 8192 poster i minnet åt gången. (Rfidsupply.se: Handhållen, 2013) 

USB-läsare med liten surfplatta: Fler antaganden angående hur många läsare som behövs för eventet har 

gjorts. Dessa antaganden bygger på flödeskartläggningen för besökare och arbetsbörda för funktionärerna 

under NärCon 2012. De områden som behöver läsare är huvudentrén, de två sovsalarna, campingen, 

scenen, NärCons egna butik och serveringsplatserna (café, grill, juicebar). Det blir gemensamt nio stycken 

läsare. Dessa kostnader beror till stor del på hur många läsare Eventbyrån kan låna av Linköpings 

Universitet under NärCon. Dessa läsare kan även flyttas runt så att insläppet nyttjar de flesta läsarna under 

de intensiva timmarna. Sedan skickas läsarna tillbaka till rätt områden. (Eventbyrån, 2013) 

Priset för USB-läsaren kommer från Rfidsupply.se där en NFC- och RFID kompatibel läsare säljes i 

trepack. Surfplattans pris kommer från Pixmania.com. Anledningen till att USB-läsare med surfplattor 

valts över stationära eller handhållna läsare är att det skiljer stort i priser mellan de två alternativen. Med 

surfplattor får Eventbyrån samma funktion fast med större flexibilitet och lägre pris. (Rfidsupply.se: USB-

läsare, 2013) (Pixmania.com, 2013) 

Värddator: För att uppehålla ett RFID-system krävs en värddator till databasen och RFID-systemet. Det 

är denna dator och databas som läsarna frågar om en RFID-tagg är godkänd eller ej. Då systemet kommer 

att användas på flera platser samtidigt med hög frekvens har en dator med hög prestanda valts. 

(Netonnet.se: Databasdator, 2013)  

Systembygge: Eventbyrån har stor kompetens inom datorsystem och programmerar redan i nuläget 

mycket själva. Tidsåtgången är beräknat enligt Eventbyråns egna antaganden. (Eventbyrån, 2013) 

Utbildning: Funktionärerna utbildas i det nya RFID-systemet. Eventbyrån håller i utbildningen då de har 

programmerat systemet. Detta bidrar även till att funktionärerna får stor kunskap i hur systemet fungerar 

då de får utbildningen i första led.  

Utbildningen fokuserar på att lära funktionärerna hur de checkar in besökare, löser enklare problem och 

för över information från databasen till RFID-taggen. 

Design: Antalet designtimmar minskar vid användandet av RFID-systemet då färre artefakter måste 

designas.  

Personal: Antalet funktionärer som krävs under insläppet förändras med RFID-systemet då de inte längre 

behöver fästa några festivalband. Detta minskar behovet från 18 personal till 10 eftersom åtta personer 

tidigare arbetade endast med bandfästning. Det behövs inte heller två funktionärer på plats dygnet runt då 

de inte längre behöver undersöka att alla deltagare har ett band på armen. Istället scannar besökaren sin 

tagg vid entréläsaren och funktionären har endast ett översynsansvar. (Eventbyrån, 2013) 

5. Alternativ till RFID 
För att veta om RFID är det bästa alternativet jämförs tekniken med andra möjligheter i detta kapitel. De 

alternativ som studerats är: Near Field Communication, Secure Function-equipped Quick Response Code 

och Streckkod. De diskuteras efter vad Eventbyrån har begärt att deras nya biljettsystem ska klara av.  
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5.1. SQRC‐kod (Secure Function‐equipped Quick Response Code)  
SQRC är en utvecklad variant av Quick Response Code (QR) som bygger på att användaren scannar in en 

unik bildkod med en QR-läsare. När bildkoden läses av leder den vidare användaren till exempelvis en 

hemsida, en mailadress eller ett telefonnummer. En QR-läsare går att ladda ner till smarttelefoner och är 

en enkel teknisk lösning för att aktivera användaren. (QR Code Essentials, 2011) 

SQRC är en QR-kod som har två nivåer, den går att läsa både med en vanlig QR-läsare och genom en 

läsare med enkrypterad säkerhetsnyckel. Om koden läses av en vanlig QR-läsare leder den till en öppen 

hemsida. Om den istället avläses med säkerhetsnyckeln kopplar QR-koden till användarens privata sida 

där exempelvis inträdesbiljetter kan förvaras. (Bilaga 4: JAISA, 2012) 

Tekniken används bland annat på sjukhus i Japan där patienterna har SQRC-armband. När patienterna 

scannar in koden skickas de till en patientspecifik hemsida där de exempelvis kan lägga in deras 

middagsbeställning, när personalen scannar samma kod med säkerhetsnyckeln får de fram patientens 

journal. (Vitreoqr, 2012) 

Det finns flertalet fördelar med tekniken, en SQRC-kod fås exempelvis via biljettköpet online och den 

skickas direkt till användarens mobiltelefon. Detta betyder att biljetten inte kan tappas bort eller förstöras 

då det ständigt finns möjlig för nedladdning över internet. Ytterligare en fördel är att SQRC går att läsa 

direkt ur mobiltelefonen vilket sparar tid vid insläppskön eftersom inga pappersbiljetter hanteras. NärCon 

kan här bestämma om SQRC-koden är biljett hela eventet eller om ett nytt system tar vid efter insläppet. 

(Bilaga 5: EPlus, 2011) 

För att använda SQRC måste festivalen ha möjlighet att skapa eller införskaffa unika koder till alla 

besökare och personal. Utöver det måste de införskaffa speciella läsare tillsammans med ett program som 

använder säkerhetsnyckeln. Denso Wave skaparna av SQRC-systemet har läsare som är specifika för 

ändamålet. Om SQRC ska användas effektivt utan andra tekniker inblandade måste det finnas läsare av 

denna sort vid festivalens entré samt vid sovsalar och liknande områden. (Vitreoqr: Scanners, 2012)  

5.2. NFC (Near Field Communication) 
NFC är en trådlös överföring av data som påminner om Blåtand, den beskrivs ofta som en utveckling av 

RFID. För att genomföra ett datautbyte krävs minst en aktiv enhet som initierar överföringen, motparten 

kan vara ytterligare en aktiv enhet eller en passiv deltagare såsom ett klistermärke med en antenn i. NFC 

arbetar på mindre avstånd än RFID, ungefär 20 centimeter är standard för tekniken. (Finkenzeller, 2010) 

(Blåtand, 2013) 

NFC har många funktioner och är en säker teknologi då den baseras på ett chip som finns i 

mobiltelefonen. Användaren kan exempelvis koppla kreditkort och liknande till sitt NFC-chip och 

använda mobiltelefonen som betalningsmetod. Det går även att koppla eventuella kuponger och rabatter 

till ett NFC-konto och använda passiva NFC-taggar till att snabbt läsa in information genom att taggen 

scannas. (The Guardian, 2012) (NFC-Forum: Om, 2013) 

NFC kan samköras med RFID, detta då NFC-teknologin är så snarlik RFID att de ofta går att scanna i 

samma läsare. Det innebär att de besökare som använder en NFC-anpassad telefon kan få biljetten direkt i 

mobilen och övriga kan få en tagg som är NFC- eller RFID-baserad. (Finkenzeller, 2010) 
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NFC finns i utvalda mobiltelefoner från exempelvis HTC och Samsung, men anses dock av Apple vara en 

teknik som inte har fått fotfäste ännu. Apple bygger därför inte in NFC-teknologi i deras produkter vilket 

betyder att cirka 35 % av Sveriges befolkning som har mobiltelefoner saknar teknologin. (Ajour.se, 2013)  

5.3. Streckkod 
En streckkod är en binär kod som består av streck och mellanrum i parallella rader, koden kan stå för 

siffror eller vara alfanumerisk. En streckkod avläses med laserscanning och det finns ungefär 10 olika 

sorters streckkoder där EAN-koden (European Article Number) är vanligast. En EAN-kod består av 13 

siffror som representerar lands-ID, företags-ID, tillverkarens produktnummer och en ”check”-siffra. 

(Finkenzeller, 2010) 

Streckkoden är det vanligaste sättet att märka upp produkter för snabb informationshämtning och har varit 

det i över 20 år. Då det är möjligt att få fram streckkoder snabbt och kostnadseffektivt är det ett bra system 

för exempelvis försäljning. Koderna kan endast hålla små mängder information, men den unika koden är 

enkel att scanna och den hämtar kvickt informationen sifferlängden motsvarar. En unik streckkod kan 

exempelvis leda till en besökares rad i en databas. Raden skulle då innehålla vad besökaren har betalt för 

och hur många av varje den har. (Hunt, Puglia & Puglia, 2007) 

Det största problemet med streckkoder är att de är ytterst känsliga för omvärlden. Om en streckkod blir 

skadad, exempelvis skrapad eller smutsig, går den inte längre att läsa. Det går att skriva ut streckkoder 

med sifferkoden representerad, dock är inte en sifferkod mer skyddad för omvärlden än streckkoden. 

(Hunt, Puglia & Puglia, 2007) 

Det finns tillvägagångssätt för att öka kvaliteten och hållbarheten på en streckkod, exempelvis ska den 

tryckas på ett material med hög reflektion- medan trycket har låg reflektionskraft. Ytterligare en 

kvalitetsförstärkning är att ha hög kontrast mellan tryck och bakgrund, det förenklar arbetet för läsaren 

och leder till att koden scannas in snabbare. (Streckkod.se, 2011) 

5.4. Diskussion: Alternativa metoder eller RFID? 
SQRC har många önskvärda användningsområden, exempelvis att koden kan leda till två mål; ett publikt 

och ett privat. Det privata och krypterade målet går endast att läsa in med en speciell säkerhetsnyckel och 

kan hålla inträdesbiljett och matbiljetter vilket ger hög säkerhet. Det publika målet ger Eventbyrån 

möjlighet att mata in tävlingar och lekar i koden för att deltagarna skall ha en bra upplevelse. SQRC är en 

fungerande teknik som kan implementeras direkt om så önskas.  

Dock är SQRC-systemet känsligt i och med att koden måste vara läsbar och kunna hållas upp framför en 

läsare. Om koden smutsas ner eller skrapas kan den behövas ersättas vilket leder till problem om det 

byggs tävlingar runt det publika målet med koden. SQRC-koden kan även sparas i mobiltelefonen för att 

undvika skador, dock betyder det att alla besökare måste ha en smarttelefon som är igång hela eventet. 

Slutligen är tekniken relativt oprövad då det finns få exempel på där systemet används, det leder även till 

att prisuppskattningar kan bli svåra. 

Till skillnad från SQRC är NFC-tekniken svår att förstöra genom vardagligt bruk då den antingen finns i 

deltagarens telefon eller som en tagg. NFC har dessutom en högre säkerhetsnivå då det ingår tillräckligt 

bra kryptering för att det ska gå att lagra kreditkortsinformation i systemet. Ytterligare värde skapas då 
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aktiv NFC gör att informationsspridning, lekar, tävlingar och mycket mer är möjligt för Eventbyrån att 

använda.  

För att utnyttja NFC effektivt bör dock Eventbyrån satsa på aktiva enheter då de har fler 

användningsområden än en passiv. NFC installeras i vissa mobiltelefoner exempelvis Blackberry samt 

utvalda Samsung och HTC-telefoner, dock har iPhone inte NFC i någon modell. NFC-tekniken är i 

dagsläget långt ifrån standard i mobiltelefoner och behöver vinna över fler företag till systemet innan 

festivalerna kan använda det effektivt. Detta i samband med att besökaren måste ha med mobiltelefonen 

under hela eventet blir det svårt att använda systemet. (The Guardian, 2012) 

Streckkoder är en beprövad metod för att hitta information snabbt baserad på en enkel sifferkod. Dock är 

en streckkod väldigt enkel att skada och den kan hålla väldigt små mängder data. Det blir svårt att få 

systemet att registrera köp bara genom att scanna koden, det kommer därför att krävas att alla poster som 

använder systemet kan hantera databasen effektivt. Det räcker alltså inte med en läsare för betalning, 

området måste även ha datorer med databasen aktiverad.  

Denna analys bekräftar att RFID-systemet är bäst lämpat för Eventbyrån att byta till i dagsläget. Systemet 

ger mervärde genom statistik och synergieffekter, fyller flera funktioner och går att använda på många 

nivåer genom organisationen. Eventbyrån har dessutom möjlighet att införskaffa stora mängder RFID-kort 

till ett relativt lågt pris från LiU-Tryck vilket kan hålla nere kostnaderna vid införandet. En kombination 

av system skulle även gå att använda, exempelvis SQRC fram tills inträdet där det istället går över till 

RFID-systemet. QR-koden leder då till ett mål valt av besökaren, exempelvis deras Facebooksida eller 

Instagram. 

6. Totalkostnadsanalys 
Hela kapitel sex presenterar kostnadsanalyser specifika för NärCons framtid. De är därför inte direkt 

applicerbara på andra festivaler utan behöver göras om för varje event. 

För att jämföra nulägessystemet med RFID-systemet på ett kritiskt sätt har tre scenarier tagits fram. De 

representerar ungefärligt år ett, år två och år fem. År ett representerar NärCon 2012 med 3400 besökare, år 

två står för NärCons mål 2013 med 5000 besökare och år fem är ett framtida NärCon med 10000 

besökare. Antalet besökare år tre, fyra och fem räknar med en ökning på 25 % per år istället för 50 %. 

Detta då marknaden beräknas mättas när NärCon blir större. Besökarantalets antagna ökning över åren 

visas i tabell 8. 

Table 8 Besökarantal 

 År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 
Antal 3400 5000 6300 (6250)  7900 (7813) 10000 (9875) 
 

Då utbetalningarna för år två och fem sker i framtiden användes nuvärdesmetoden för att ge ett rättvist 

pris. Tabellen som använts för metoden finns bifogad i bilaga 3. Eventbyråns kalkylränta är 15 % och 

därför används det värdet vid uträkningarna. (Eventbyrån, 2013) 
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Kostnaderna uppdelade per besökare redovisas i tabell 9 för alla alternativ, arbetstimmarna som krävs 

redovisas i tabell 10. Den totala kostnadsanalysen för år två och fem för de två alternativen finns bifogade 

som bilaga 1 och 2. 

Table 9 Kostnad per besökare 

Kostnad per besökare 3 400 år 1 5 000 år 2 10 000 år 5 
Nuläge 3,18 kr 2,21 kr 1,37 kr 
RFID-system 7,87 kr 2,98 kr 1,60 kr 
Nuvärde 1 0,7561 0,4972 
Kostnaden för inventarier i RFID-systemet har periodiserats för att ge ett jämnt och rättvist resultat. 

Uträkningen visar att systemen är likvärdiga när det kommer till kostnad när periodisering används. År ett 

tillkommer extra kostnader då alla besökare behöver nya RFID-taggar, från och med år två räknas det med 

att 75 % av besökarna återkommer från tidigare år och har med sina taggar därifrån. Detta baseras på 

statistik som visar att 82 % av NärCons besökare återvänder nästkommande år. (Eventbyrån, 2013) 

Table 10 Tidsåtgång per år 

Tidsåtgång 3 400 år 1 5 000 år 2 10 000 år 5 
Nuläge 61 h avlönat + 256 h 

entréfunktionärer 
61 h avlönat + 288 h 
entréfunktionärer 

61 h avlönat + 310 h 
entréfunktionärer 

RFID-system 133 h avlönat + 157 h 
entréfunktionärer 

73 h avlönat + 197 h 
bemanning vid entrén 

73 h avlönat + 219 h 
bemanning vid entrén 

Funktionärsbehovet vid insläppet är beräknat efter hur lång tid varje besökare fick i insläppet NärCon 

2012. För att få fram hur lång tid varje besökare tog i entrén under insläppet delades all tillgänglig 

funktionärstid med antalet helhelgsbesökare som stod i kö. Då det står tio funktionärer med tillgång till 

datorsystemet och åtta som klämmer band användes endast den tid funktionärerna vid datorsystemet har 

tillgängligt. Uppskattningsvis anländer 60 % av NärCons besökare dag ett och står i kön. Övriga 40 % 

anländer under de övriga dagarna. (Eventbyrån, 2013) 

���ä��: 
4 ℎ × 10 ��������ä��� × 60 (������� ������� ��� �����)

3000 × 60 %
= 1,33 �������/���ö���� 

Denna tid per besökare blir måttet för hur lång tid en besökare behöver under insläppet och 

funktionärsbehovet år två och fem baseras på denna siffra. För att nå ungefär samma tid per besökare ökas 

antalet timmar för insläppet under år två. Det går även att öka antalet funktionärer som arbetar om de 

ansvariga så önskar.  

Å� ��å: 
6 ℎ × 10 ��������ä��� × 60 (������� ������� ��� �����)

4200 × 60 %
= 1,43 �������/���ö���� 

För år fem ökar både insläppstiden och antalet funktionärer som arbetar. 

Å� ���: 
6 ℎ × 12 ��������ä��� × 60 (������� ������� ��� �����)

8300 × 60 %
= 1,30 �������/���ö���� 

Denna ökning av funktionärer och timmar ger att besökarna får ungefär lika mycket tid i entrén år fem 

som år ett. Under resten av eventet beräknas behovet av funktionärer vara samma som i nuläget, där 

festivalbandssystemet har två funktionärer och RFID-systemet har en funktionär.  
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6.1. År två 
Festivalbandssystemet fortsätter växa i takt med antalet besökare då alla kostnader är rörliga. För att hålla 

insläppstiderna per besökare i entrén förlängs insläppet med två timmar.  

För RFID-systemet sker en stor minskning i priset per besökare då det nu beräknas att 75 % av besökarna 

från år ett kommer tillbaka och har kvar sina RFID-kort sen tidigare. Det leder till att färre kort behöver 

köpas in. I övrigt köps ytterligare en handhållen läsare in för att underlätta arbetet för funktionärerna som 

arbetar med biljettkontroller på området.  

Totalkostnadsanalysen visar att det är små skillnader i pris mellan systemen redan från år två. Däremot 

skiljer det stort mellan hur många timmar som krävs för systemen både gällande avlönade och ideella 

insatser. 

6.2. År fem 
Festivalbandsystemet växer med besökarantalet. Ytterligare två funktionärer har lagts till under insläppet 

för att hålla insläppstiden per besökare. Det kan poneras att bandklämmarfunktionärerna behöver utökas 

eller avbytas under insläppet då de ska klämma över 600 band var år fem. I uträkningen beräknas dock att 

de klarar av arbetet. 

År fem med RFID-system blir sista året för de inventarier som köptes in till år ett. Dock köps det in tre 

extra läsare med surfplattor för att täcka behovet när besökarantalet ökar. Även dessa kostnader 

periodiseras över fem år. 

Kostnadsskillnaderna är små även i år fem, men arbetsinsatsen fortsätter skilja sig stort mellan systemen.  
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7. Resultat  
En sammanfattande tabell over de olika systemen presenteras i tabell 11 där teknikerna jämförs baserat på 

Eventbyråns önskemål. 

Table 11 Sammanfattning 

 Festivalband RFID SQRC NFC Streckkod 
Statistikinsamling Små till inga 

möjligheter 
Stora möjligheter Stora 

möjligheter 
Stora 
möjligheter 

Små till 
inga 
möjligheter 

Synergieffekter Små till inga 
möjligheter 

Stora möjligheter Stora 
möjligheter 

Stora 
möjligheter 

Små till 
inga 
möjligheter 

Teknologinivå Låg Hög Hög Hög Låg 
Inventarieinköp Fåtal Stora Stora Stora Fåtal 
Funktionärstimmar Många Få ? ? ? 
Arbetstimmar Få Många vid 

uppstart 
? ? ? 

Kostnad Proportionerlig 
till antalet 
besökare 

Hög 
inventariekostnad, 
kostnad per 
besökare dyr i 
början lägre 
senare år 

? ? ? 

Möjlighet att 
använda systemet 
på NärCon 

Klart möjligt Klart möjligt Möjligt efter 
vidare 
kostnadsanalys 

I nuläget 
omöjligt 

Möjligt 
men 
osmidigt 

Då Eventbyrån önskar ett system som skapar synergieffekter och gör det möjligt att samla in statistik 

samtidigt som det underlättar för funktionärerna tycks RFID vara ett passande val. Det finns stora 

möjligheter till att samla in statistik då alla betalningar registreras i systemet. Mervärde skapas då 

besökarna själva kan scanna in sig vid entré till området och event, de kan även vara med och tävla eller 

leka på samma sätt.  

RFID-systemet kräver större investeringar än festivalbandsystemet då det går från ett lågteknologiskt 

alternativ till dess motsats. RFID är däremot enkelt att hantera på olika nivåer då läsarna kan 

programmeras till att endast göra en funktion, exempelvis ta betalt i matbiljett-format där varje scanning 

drar en biljett från RFID-taggen.  

Det blir även enklare för både besökaren och Eventbyrån då RFID-taggen blir personlig, om besökaren 

tappar sin tagg är det enkelt att låsa den och skapa en ny där besökarens köp fortfarande finns registrerade. 

De kan därför inte tappa bort sina matbiljetter eller liknande. Det underlättar även för funktionärerna som 

endast behöver scanna taggen för att se var besökaren hör hemma. 

En av nackdelarna med RFID är dess kostnad, ett festivalband kostar ungefär tre kronor (inklusive moms) 

medan en RFID-tagg kostar runt tio kronor (inklusive moms). Eventbyrån kan enkelt lösa 

kostnadsskillnaden genom att höja biljettpriset med tio-femton kronor eller införa att besökaren kan låna 

ett kort mot en mindre summa pengar. Lämnas kortet tillbaka får även besökaren pengarna åter. 
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Den absolut största nackdelen är dock att RFID-taggen blir en värdehandling. Funktionärerna kommer 

behöva vara noggranna med att kontrollera att personen som använder taggen faktiskt äger den. 

Exempelvis genom att kontrollera att namnet som registreras på läsaren hör ihop med personen eller 

genom att varje besökare har sitt foto inlagt i databasen.  

Streckkoder, NFC och SQRC väljs bort enligt de fakta som presenterats i analysen. Antingen går tekniken 

inte att implementera i nuläget eller så har den inte möjlighet att användas i sådan utsträckning som 

NärCon kräver. 

Med flödeskartläggningen och övriga analyser som grund blir slutsatsen att Eventbyrån kan införa ett 

RFID-system och det skapar många fler positiva effekter än vad ett festivalband gör. Detsamma gäller för 

andra festivaler om ytterligare kostnadsanalyser genomförs. 

7.1 Slutsats 
Resultatet visar att ett RFID kan användas som biljettsystem och att det tillför många synergieffekter för 

festivalerna. Det minskar arbetsbördan för funktionärerna samt underlättar troligtvis för besökarna då de 

endast får ut en artefakt istället för flera. 

Om ett RFID-system implementeras måste säkerhetsåtgärder vidtas för att skydda besökaren. Exempelvis 

måste funktionärerna kontrollera att kortet används av rätt person. Det finns stora möjligheter att 

programmera ett säkert system med möjligheter för pin-kod, foton på kortets ägare med mera. 

Författarens rekommendation är att Eventbyrån inför RFID som biljettsystem efter att en djupgående 

flödeskartläggning genomförts för att undersöka vilka flöden som är kritiska och tidskrävande i nuläget. 

Denna undersökning kommer visa var läsare behöver sättas in och det korrekta antalet funktionärer som 

krävs.  

Andra festivaler bör först genomföra kostnadsanalyser och flödeskartläggningar före de avgör om 

systemet är användbart för deras behov. Då den insamlade informationen är anpassningsbar för alla 

festivaler kan en slutsats dras att RFID bör tillföra även andra festivaler samma fördelar. 

8. Diskussion av resultatet 
Under arbetet har flera källor använts, de flesta är webbsidor vilket kan leda till ett resultat som inte är 

sanningsenligt. Webbsidor uppdateras ofta och information kan ändras från dag till dag, detta kan leda till 

att fakta som använts en dag är borta nästa. För att undvika misstag har litterära källor använts till de tunga 

faktadelarna av examensarbetet och webbsidor har endast tillfört detaljer eller priser på produkter. Dessa 

faktaböcker har valts ut då de använts i kurser på Linköpings Universitet och blivit rekommenderade av 

andra användare. 

Mycket av informationen gällande besökarnas beteende bygger på observationer under NärCon 2012 

vilket innebär att det inte finns någon statistik på att påståendena är sanna. Dock har samma observationer 

uppmärksammats av flertalet personer inom NärCons och Eventbyråns organisation vilket ger dem mer 

tyngd. För att säkerställa sanningsenligheten i påståendena bör statistik insamlas under NärCon 2013 som 

antingen stödjer eller förkastar informationen.  
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Då Eventbyrån har stått för all information om NärCon kan de ha valt att presentera dessa fakta på ett 

sådant sätt att de framtår i bättre dager. Författaren kan inte garantera att detta undvikits men påstår att 

Eventbyrån får ett resultat baserat på vad de har bidragit med för information. Om denna information har 

varit felaktig är det Eventbyrån som får ett felaktigt resultat. Förhoppningsvis har detta lett till att 

informationen som delgivits författaren är korrekt och sanningsenlig.  

De priser som använts för RFID-artiklarna är hämtade direkt från återförsäljares hemsidor vilket leder till 

att priserna stämmer i dagsläget. Dock kan det finnas företag som säljer liknande produkter för andra 

priser, vilket inte har utforskats i denna rapport. Eventbyrån bör därför kontakta flertalet företag och be 

om offerter för att få ett så bra pris som möjligt. Kostnaderna har inte heller förväntats ändras över åren 

vilket kan leda till att fel summor används. Dock bör eventuella kostnadssänkningar på inventarier tas ut 

mot att valutan ökar i värde över åren. 

Diskussionen gällande alternativa tekniker kan byggas ut väsentligt. Dock avbröt författaren 

utforskningarna när tillräckligt stora hinder dök upp. Exempelvis att NFC inte finns i alla mobiltelefoner. 

När en teknik når en återvändsgränd ger det inga fördelar att fortsätta forska om hur den kan användas. 

Ytterligare kritik mot totalkostnadsanalysen kan poängteras att nuvärdesmetoden används tillsammans 

med periodisering. Det kan leda till att summorna i tabellen inte stämmer med verkligheten. I analysen 

räknas dock summorna ut enligt metoden och bör därför vara korrekta även om tabellen inte ser ut att 

summera upp korrekt.  

Även hanteringen av arbetstimmar kan förbättras då dessa ej omvandlas till kostnader i analysen. 

Timkostnader kan drastiskt ändra resultatet som presenterats. Dock bidrar timräknandet till att en festival 

enkelt kan omvandla till summor som representerar just deras lönesystem eller liknande. 

Som rapporten ser ut nu är den mycket inriktad mot Eventbyrån och NärCon då det är dessa som har 

bidragit med information. Om ytterligare festivaler vill använda rapporten som underlag för att införa 

RFID bör de byta ut kostnadsanalysen och flödeskartläggningen. Om egna analyser genomförs kan 

rapporten användas som grund för andra festivaler i valet av biljettsystem.  

Överlag har arbetet skett med sund källkritik och resultatet bör ligga nära verkligheten. Denna rapport bör 

därför kunna användas som bas för Eventbyrån när de vill byta biljettsystem. 
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Bilaga 1 
Tabell 12 presenterar år två med festivalband. 

Alla summor är uträknade med nuvärdestabellen enligt en kronas utfall efter n år med 15 % kalkylränta. 

Antalet besökare beräknas till 5000 styck, alla kostnader har 25 % momsavdrag. (Bilaga 3)  

82 % av besökarna är helhelgsbesökare och köper RFID-kort. Mängden besökare har avrundats uppåt till 

närmsta hundratal för att skapa en buffert av kort. 

Table 12 År 2 med Festivalband, 5000 deltagare med nuvärde 0,7561 

Kostnadspost Kostnad Antal Kommentar 
 

Festivalband 6 747,63 kr 4200 styck 82 % av besökarna år 2012 
köpte helhelgsbiljett samma 
procentsats används år två. 

Personalkort  700 styck LiU-tryck ger fortsatt 
sponsring till Eventbyrån. 

Matbiljett personal 1 928,89 kr 4743 styck Biljettantalet ökar 
multiplicerat med 
procentuella ökningen av 
besökare. 

Matbiljett besökare 674,70 kr 4706 styck Procentuella antalet biljetter 
från 2012 multipliceras med 
antalet besökare år 2. 

Sovsals-, tält- och 
endagsbiljett 

1 701,42 kr 2200+354+1100 
styck 

Procentuell ökning från 2012 
avrundat till närmsta 
hundratal. Sovsalsbiljetterna 
är maxat antal Eventbyrån 
har möjlighet att sälja. 

Personal  238 h 18 personal under 6 h insläpp, 
2 personal resten av eventet  

Utbildning  50 h Funktionärerna lär sig 
biljettsystemet internt 

Designtimmar  61 h Eventbyrån arbetar själva 
Summa 11 052,64 kr   
Kostnad per 
besökare 

2,21 kr  5000 deltagare 

Antal Arbetstimmar  61 h  
Antal 
Funktionärstimmar 

 288 h  

Tabell 13 presenterar år fem med festivalband. Alla summor är uträknade med nuvärdestabellen enligt en 

kronas utfall efter n år med 15 % kalkylränta. Antalet besökare beräknas till 10 000 styck, alla kostnader 

har 25 % momsavdrag. (Bilaga 3)  

Table 13 År 5 Festivalband, 10 000 deltagare med nuvärde 0,4972 

Kostnadspost Kostnad Antal Kommentar 
 

Festivalband 8 769,68 kr 8300 styck 82 % av besökarna år 2012 
köpte helhelgsbiljett samma 
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procentsats används år fem. 
Personalkort  700 styck LiU-tryck ger fortsatt 

sponsring till Eventbyrån. 
Matbiljett personal 2 536,82 kr 9485 styck Biljettantalet ökar 

multiplicerat med 
procentuella ökningen av 
besökare. 

Matbiljett besökare 887,35 kr 9412 styck Procentuella antalet biljetter 
från 2012 multipliceras med 
antalet besökare år 5. 

Sovsals-, tält- och 
endagsbiljett 

1 500,42 kr 2200 + 2200 + 254 = 
4654 styck 

Procentuell ökning från 2012 
avrundat till närmsta 
hundratal. Sovsalsbiljetterna 
är maxat antal Eventbyrån 
har möjlighet att sälja. 

Personal  250 h 20 personal under 6 h 
insläpp, 2 personal resten av 
eventet  

Utbildning  60 h Funktionärerna lär sig 
biljettsystemet internt 

Designtimmar  61 h Eventbyrån arbetar själva 
Summa 13 694,27 kr   
Kostnad per 
besökare 

1,37 kr  10000 deltagare 

Antal Arbetstimmar  61 h  
Antal 
Funktionärstimmar 

 310 h  
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Bilaga 2 
Tabell 14 presenterar år 2 med RFID. Alla summor är uträknade med nuvärdestabellen enligt en kronas 

utfall efter n år med 15 % kalkylränta. Antalet besökare beräknas till 5 000 styck, alla kostnader har 25 % 

momsavdrag. (Bilaga 3)  

De kostnader som uppstår vid köp av inventarier har periodiserats över fem år. 

82 % av besökarna är helhelgsbesökare och köper RFID-kort. Mängden besökare har avrundats uppåt till 

närmsta hundratal för att skapa en buffert av kort. 

Table 14 År 2 RFID, 5000 deltagare med nuvärde 0,7561 

Kostnadspost Kostnad Antal Kommentar 
RFID-kort 11 055,96 kr 1950 75 % av deltagarna från år 1 har 

sparat sina RFID-kort och anmält 
detta vid biljettköpet. Det räknas 

Personalkort  700 styck LiU-tryck ger fortsatt sponsring till 
Eventbyrån. 

Endagsbiljetter 682,72 kr 1100 styck Endagsbesökarna har inget behov av 
RFID-kort och får därför ett 
pappersband istället. 

Handhållen läsare 798,04 kr 1 styck   Ytterligare en läsare köps in för att 
minska kötid. 

USB-läsare med liten 
surfplatta 

1 197,07 kr 9 styck Enligt periodiseringen betalas en 
femtedel av totalsumman 

Värddator 1 145,38 kr 1 styck Enligt periodiseringen betalas en 
femtedel av totalsumman 

Systemuppdatering  20 h Eventbyrån uppdaterar systemet inför 
NärCon. 

Utbildning  60 h + 5 h 
avlönat 

Eventbyrån lär funktionärerna hur 
systemet fungerar 

Design  48 h Baseras på tidsåtgången i nuläget 
Personal  137 h 12 personal under 6 h insläpp, 1 

person resten av eventet  
Summa 14 879,17 kr   
Kostnad per besökare 2,98 kr  5000 deltagare 
Antal Arbetstimmar  73 h  
Antal 
Funktionärstimmar 

 197 h  

Tabell 15 presenterar år 5 med RFID. Alla summor är uträknade med nuvärdestabellen enligt en kronas 

utfall efter n år med 15 % kalkylränta. Antalet besökare beräknas till 10 000 styck, alla kostnader har 25 % 

momsavdrag. (Bilaga 3)  

De kostnader som uppstår vid köp av inventarier har periodiserats över fem år. 

Antalet förköpta RFID-taggar är 75 % av år fyras besökarantal vilka uppgår till 7900 stycken. 

Table 15 År 5 RFID, 10 000 deltager med nuvärde 0,4972 

Kostnadspost Kostnad Antal Kommentar 
RFID-kort 12 756,47 kr 2375 styck 75 % av deltagarna från år 4 har 
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sparat sina RFID-kort och anmält 
detta vid biljettköpet. 

Personalkort  700 styck LiU-tryck ger fortsatt sponsring till 
Eventbyrån. 

Endagsbiljetter 898,31 kr 2200 styck Endagsbesökarna har inget behov av 
RFID-kort och får därför ett 
pappersband istället. 

Handhållen läsare 825,04 kr 3 styck En handhållen läsare från år ett, en 
från år två och en ny köps in på grund 
av ekonomisk livslängd. Räknas enligt 
periodisering 

USB-läsare med liten 
surfplatta 

1 049,56 kr 12 läsare + 12 
surfplattor 

Tre nya köps in år fem utöver de nio 
från år ett. Räknas enligt periodisering 

Värddator 753,18 kr 1 styck Värddatorn från år ett betalas av en 
sista gång enligt periodiseringen och 
dess ekonomiska livslängd 

Systemuppdatering  20 h Eventbyrån uppdaterar systemet inför 
NärCon. 

Utbildning  70 h + 5 h 
avlönat 

Eventbyrån lär funktionärerna hur 
systemet fungerar 

Design  48 h Baseras på tidsåtgången i nuläget 
Personal  149 h 14 personal under insläppets 6 h, 1 

personal resten av eventet  
Summa 16 007,55 kr   
Kostnad per besökare 1,60 kr  10000 deltagare 
Antal Arbetstimmar  73 h  
Antal Funktionärstimmar  219 h  
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Bilaga 3 
Nuvärdet av 1 kr som utfaller efter n år 
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Bilaga 4 DENSO Wave SQRC Japan Automatic Identification Systems Association 
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Bilaga 5: DENSO Wave SQRC Entertainment Plus Inc.  
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