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Sammanfattning 
 
Radiofrekvensidentifiering (RFID) är en teknik som har funnits en längre tid men aldrig fått 
något riktigt genombrott på marknaden. Intresset för tekniken finns, men användandet har inte 
tagit fart. Anledningen till detta examensarbete är att ta reda på vad detta beror på.  
 
Uppsatsen har två syften där huvudsyftet är att undersöka vilka faktorer som har påverkat 
utvecklingen av RFID negativt, därefter ett bisyfte som är att undersöka hur framtiden för 
RFID ser ut.  
 
Undersökningen genomförs med hjälp av litteratur samt intervjuer av två respondenter, som 
använder sig av RFID i sitt arbete. Den ena respondenten utvecklar RFID lösningar till andra 
företag, medan den andra respondenten arbetar som forskare. För att komma fram till en 
slutsats jämför vi litteratur med de uppgifter som kommit fram genom intervjuerna. På detta 
sätt identifieras ett antal faktorer, som bromsar utvecklingen av RFID. 
 
De faktorer som framkommer delar vi in i marknadsfaktorer och tekniska faktorer. 
Marknadsfaktorerna är ointresse för tekniken, otillräckliga nätverkseffekter samt en långsam 
adoption av tekniken. Tekniska faktorer är kostnad, brist på gemensam standard, svårigheter i 
frekvensval samt säkerhetsaspekter.  
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1  Inledning 
Den här uppsatsen handlar om en teknik för identifiering med hjälp av radiofrekvens så kallad 
radiofrekvensidentifiering (RFID). Nedan förklaras bakgrunden till uppsatsens område samt 
syfte, målgrupp och avgränsning.  

1.1  Bakgrund 
Automatisk identifiering, eller Auto-ID, är idag väl använd i många branscher och inom 
många områden. Exempel på områden är kort för passersystem och säkerhetssystem, spårning 
av varor och hantering av inventering med hjälp av streckkoder etc. Det hela startade med 
utvecklingen av streckkoden och streckkodsläsaren under 1950-1960 talet, och Universal 
Product Code (UPC) under 1970 talet. Utvecklingen av detta ledde till en dramatisk 
förändring inom hanteringen av gods och möjliggjorde besparingar i många branscher, 
däribland livsmedelsindustrin (Brooks & Kambil, 2002).  
 
Auto-ID tekniken har idag utvecklats ytterligare med hjälp av EPC (Electronic Product Code) 
och radiofrekvensidentifiering (RFID). Detta ska enligt Brooks & Kambil (2002) leda till 
ytterligare besparingar vid användning inom industrin jämfört med de system för streckkod 
som idag används. Fördelar med RFID är att insamling av data nu kan ske utan någon 
inblandning av personal, samt att den information som samlas in är mer exakt och specifik. 
EPC möjliggör en högre kvalitet i märkning av t.ex. varor, då koden kan innehålla betydligt 
mer information (Brooks & Kambil, 2002).  
 
RFID bygger på elektroniska komponenter som kommunicerar med varandra via radiovågor. 
En transponder (kallas normalt tagg) fästs på det som ska märkas och den kommunicerar 
sedan med en läsare som via en viss radiofrekvens fångar upp den information som ligger 
lagrad på transpondern. Styrkan i RFID ligger i att det inte behöver vara fri sikt mellan 
transpondern och läsaren för att möjliggöra en avläsning. Avläsningen kan ske genom olika 
material och flera transpondrar kan läsas samtidigt. Det går även att använda tekniken i 
industriella miljöer, där t.ex. en streckkod inte går att använda (Kärkkäinen, 2002). 

1.2  Problem 
Trots att tekniken har många fördelar har inte utvecklingen eller adoptionen av RFID hittills 
nått en global marknad. De flesta som idag använder RFID gör det inom den egna 
organisationen och som pilotprojekt. Från att ha varit en teknik som många sett som potentiell 
till att ta över streckkoden, rankas den nu som en teknik som inte håller vad den lovat 
(Webster, 2006).   
 
Det finns troligen många olika faktorer som har påverkat bilden av RFID, och gjort att företag 
avvaktar med att satsa på tekniken. Det är oklart vilka de främsta orsakerna som kan ligga 
bakom den avvaktande inställningen gentemot tekniken är.  

1.3  Syfte 
Huvudsyftet med uppsatsen är att undersöka vilka faktorer som påverkar utvecklingen av 
RFID negativt. Bisyfte med uppsatsen är att undersöka hur framtiden för RFID ser ut. 

1.4  Målgrupp 
Uppsatsen riktar sig främst till studenter inom ämnet informatik, men även till personer inom 
företag med kunskap om eller intresse av RFID-teknik.  
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1.5  Avgränsning 
En avgränsning till två respondenter från två olika arbetsområden görs, och det är deras syn 
på RFID som undersöks. Tekniken kan användas i många olika områden. Detta nämns i 
uppsatsen, men fokus ligger dock på respondenternas syn på RFID i helhet.   
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2  Metod 
I detta kapitel beskrivs allt som har med undersökningens genomförande att göra. Det som tas 
upp är följande: tillvägagångssätt, validitet och reliabilitet, källkritik, val av teori, 
intervjuernas genomförande samt presentation av respondenter.    

2.1  Tillvägagångssätt 
Arbetet genomförs i flera steg. I första steget genomför vi en litteraturstudie av RFID-
tekniken där vi skaffar information inom området. Därefter intervjuas två personer som har 
kunskap om RFID och dess användningsområden. En person som arbetar på ett företag som 
utvecklar lösningar för RFID och en person som arbetar som forskare inom ämnet. Det var 
svårt att hitta personer som kunde ställa upp på en intervju, därför valdes en person från 
företagsvärlden och en från forskningsvärlden. Detta gör att vi får två olika synsätt på 
tekniken. 
 
Vi kan därför säga att vi använder oss av ett deduktivt arbetssätt där vi utifrån befintliga 
teorier drar slutsatser om en enskild företeelse (Davidsson & Patel, 2003).  

2.1.1  Validitet och reliabilitet  
Validitet betyder att det som vi undersöker verkligen är det som uppsatsen avser att 
undersöka. Hög eller låg validitet beror på om rätt saker undersöks. Med andra ord menas att 
det finns tillförlitlighet i det sätt som undersökningen sker på. Hög reliabilitet är det när olika 
och oberoende mätningar av ett och samma fenomen ger samma eller nästan samma resultat 
(Davidsson & Patel, 2003). 
 
Validiteten är hög eftersom de respondenter som valts ut är delaktiga i den företeelse som 
valts att studera, vilket även gör att den information som avses att undersöka kommer från 
tillförlitliga källor.  
 
För att nå en hög reliabilitet i uppsatsen har relevant teori i form av litteratur och artiklar inom 
det berörda ämnet studerats och intervjurespondenter har valts från två olika områden. De 
personer som intervjuats har en hög trovärdighet och intervjuresultaten är tämligen lika. 

2.1.2  Källkritik 
De källor som vi valt att använda bedöms vara pålitliga. Teorin som samlats in är skriven av 
personer som vi bedömer har mycket god kännedom angående undersökningsområdet. 

2.1.3  Val av teori 
Teorin som valts ska spegla det område som vi undersöker. Både vetenskapliga artiklar och 
annan litteratur inom ämnet RFID används vilket ger en god referensram för att kunna ta del 
av empirin och analyskapitlet.   

2.1.4  Intervjuernas genomförande 
Intervjun med Jan Bogne på Sogeti Sverige AB genomförs via telefon. Intervjun med Simone 
Fischer Hübner på Karlstads universitet genomförs personligen på universitetet. Båda 
intervjuerna spelas in efter godkännande av respektive respondent. Intervjuer redovisas i 
empirikapitlet (Kapitel 5) och intervjufrågor bifogas som Bilaga1.  

2.2  Presentation av respondenter 
Nedan följer en kort presentation av de två respondenter som medverkar i vår undersökning.  
En utförligare presentation sker i empirikapitlet (Kapitel 5).  
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2.2.1  Jan Bogne 
Jan Bogne arbetar som konsultchef och konsult på Sogeti Sverige AB i Oxelösund. Han var 
bland annat projektledare för ett RFID-projekt som Sogeti genomförde tillsammans med 
SSAB. 

2.2.2  Simone Fischer Hübner 
Simone Fischer Hübner är anställd som professor på Karlstads universitet. Hennes 
arbetsområde är inom datavetenskap och hon är bland annat involverad i ett europeiskt 
projekt som heter PRIME, där frågor kring RFID ingår.  
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3  Teori 
Teorin som vi nedan presenterar ska fungera som en referensram för läsaren vilken är tänkt att 
hjälpa förståelsen för de nästkommande kapitlen.  

3.1  RFID  
RFID, som står för Radio Frekvens Identifiering, är en teknik som använder sig av radiovågor 
för överföring av data. Tekniken påminner om den som används i vanliga streckkoder, där det 
istället är ljus som fungerar som bärare av data. Marknaden för RFID-system kan komma att 
tillhöra en av de mest expansiva och jämförs med bland annat mobiltelefonsmarknaden 
(Finkenzeller, 2003).  

3.1.1  Bakgrund 
Det var under 1960-talet som intresset för RFID-tekniken gjorde att utveckling och 
implementering tog fart. Flera företag började använda en teknik, som kallades ”Electronic 
Article Surrveillance”, för att larma varor i butiken. De systemen byggde på 1-bits RFID-krets 
vilket betyder att endast närvaro eller frånvaro av en transponder/tagg kunde spåras. 
Elektroniska varularm var den första och största kommersiella produkten som utnyttjar RFID-
teknik (Landt, 2001).  
 
Under 1970-talet utvecklades RFID kraftigt och applikationer för bland annat spårning av 
djur, bilar och automatiseringar i tillverkningsprocesser.    
1980-talet blev det årtionde där tekniken för RFID utvecklades och började användas i allt 
större skala.  Norge blev 1987 först i världen med att använda tekniken i vägtullar för att 
sedan följas av USA 1989.  
1990-talet står för forskning och utveckling, där allt fler användningsområden börjar dyka upp 
då funktionaliteten av RFID utvidgas. Det ökade intresset för bland annat telekommunikation 
och e-handel gör att RFID-tekniken kommer närmare kunder för varje dag (Landt, 2001).  

3.1.2  Transpondern / taggen 
RFID-system består alltid av två olika komponenter (Finkenzeller, 2003): 
 
 Transpondern (kallas framöver tagg), som sitter på objektet som ska identifieras 

 
 Läsaren, som beroende på användningsområde kan vara av read eller write/read typ.  

 
Taggen är den del som innehåller den data/information som ska representera det objekt som 
den sitter på. Innehållet i en tagg består vanligtvis av ett mikrochip, en radiosändare och en 
antenn. Genom att taggen kommer inom ett förhörsfält, som är det område läsarens signaler 
täcker, aktiveras taggen av en förfrågan och taggen sänder därefter sin identitet tillbaka till 
läsaren. Vanligtvis äger inte taggen egen strömkälla utan får istället ström från läsaren när den 
kommer inom förhörsfältet. När den är utanför detta fält betraktas den som passiv. 
Finkenzeller (2003) gör en uppdelning av taggar som antingen passiva eller aktiva: 
 
 Passiva taggar, som inte har en egen strömkälla. 
 Aktiva taggar, som har ett eget batteri som försörjer taggen med hela eller delar av den 

ström som krävs för att driva mikrochipet.  
 
På grund av att den aktiva taggen innehåller ett batteri begränsas dess livslängd. Men genom 
strömsnåla kretsar och energisparfunktioner kan livslängden bli upp till tio år beroende på 
bland annat miljö, antal läs/skrivcykler och användning (Radio Frequency Identification – 
RFID a basic primer, 1999). Den aktiva taggen har dock tack vara sin egen strömförsörjning 
en bättre räckvidd än den passiva taggen och behöver därför inte heller energi från avläsaren 
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(Finkenzeller, 2003). De aktiva taggarna är på grund av deras egenskaper dyrare. Priset för en 
aktiv tagg kan ligga runt tjugo USD i motsats till de billigare taggarna som kostar runt 0,13 
USD per styck (Juels, 2005). 
 
Kostnaden för en tagg är någonting som bland annat Sliwa (2005) skriver om. Han menar att 
dagens pris för en tagg är alldeles för högt för att företag ska kunna investera i tekniken. En 
tagg måste komma ner i kostnader runt 0,07 USD innan det kan vara aktuellt att börja märka 
stora volymer. Även Boucher-Ferguson (2006) tar upp kostnaden för en tagg som ett hinder 
som fortfarande finns kvar. Han skriver att det i dag inte finns något som berättigar för företag 
att satsa på tekniken med de höga taggpriserna.  
 
De olika taggarna har olika minneskapacitet och det styr inom vilka områden de används. 
Taggar som är permanent kodade från fabrik och av typen ”read-only” används i priskänsliga 
applikationer där stora volymer ska märkas. I dessa applikationer är inte 
informationsmängden det som spelar in, utan taggarna innehåller bara identiteten på varan 
som märkts. Behöver taggarna programmeras om med ny data är de utrustade med ett minne 
som klarar av detta. Dessa taggar är därför dyrare och användning i stora volymer kan vara 
kostsamt (Finkenzeller, 2003). 

3.1.3  Läsaren 
Läsaren innehåller vanligtvis en radiomottagare/radiosändare, en dekoder och en antenn. 
Många läsare har även en koppling till ett annat system dit informationen kan vidarebefordras. 
Det kan t.ex. vara en koppling till en PC eller till ett kontrollsystem av något slag. 
Finkenzeller (2003) gör en grov uppdelning av läsare som används i olika applikationer: 
 
 OEM läsare 
 Läsare för industriellt bruk 
 Portabla läsare 

 
OEM står för ”Original Equipment Manufacturer” och en OEM läsare är användbar i företags 
befintliga system för datainsamling. En OEM läsare kan t.ex. integreras i ett befintligt 
behörighetskontrollsystem. De läsare som används inom industriell miljö, så som tillverkning 
eller montering, kan även de integreras i befintliga system. De kan dock även ha egenskaper 
som gör att de är mer tåliga mot t.ex. smuts, stötar och även explosioner. Portabla läsare 
används inom identifiering av djur, för avläsning av t.ex. bussbiljetter, betalterminaler etc. 
Dessa läsare kan även de vara mer robusta och säkrade för bland annat fukt (Finkenzeller, 
2003).  
 
Applikationer som använder RFID-teknik har ofta ett stort behov av många taggar, men inte 
lika stort behov av många läsare. Finkenzeller (2003) tar upp användningen i ett biljettsystem 
för bussar, där tiotusentals kort utrustade med RFID-taggar används men bara ett hundratal 
läsare. Även inom djurmärkning eller märkning av contrainrar är andelen läsare betydligt 
mindre än andelen taggar. Det finns dock vissa applikationer som kräver många läsare. Bilar 
utrustade med låssystem som använder RFID-teknik för att endast rätt nyckel ska kunna låsa 
upp eller starta bilen är ett exempel (Finkenzeller, 2003).    
 

3.2  Frekvenser 
Standardiseringsorganisationer tilldelar radiofrekvensband för olika trådlösa teknologier, 
däribland RFID. Typiska frekvensband för RFID är enligt Leuf (2004): 
 

• 120-140 kHz (Lågfrekvent) 
• 13,56 MHz (Högfrekvent) 
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• 400MHz, 860-930 MHz (Ultrahögfrekvent) 
• 2,45 GHz (Mikrovågor)   

 
De olika frekvensbanden används till olika ändamål och nedan visas exempel på 
användningsområden för respektive frekvens (se tabell 1). 
 
Tabell 1. Sammanställning av frekvenser och användningsområden. Källa: Författarna 
 Lågfrekvent Högfrekvent Ultrahögfrekvent Mikrovågor 

Användnings-
område 

Djur, 
passersystem 

Logistik, 
bibliotek  

Logistik, biltullar, 
containrar 

Biltullar, 
containrar, 
biltävlingar 

Räckvidd <1 meter 
(passiv) 

1-1,5 meter 
(passiv) 

1.5-7 meter (passiv) 
<100 meter (aktiv) 

<10 meter (passiv) 
30 meter (aktiv) 

Penetration Mycket god, 
även i vätska 

God, även 
genom vätska 

Måttlig – stoppas av 
vätska el. 
människokropp 

Dålig 

Standard Måttlig Måttlig  Dåligt utvecklad God 

Aktiv/passiv Oftast passiv Oftast passiv Aktiv eller passiv Aktiv eller passiv 

Datahastighet Låg Medel Hög Mycket hög 

 
Låga frekvenser är bättre lämpade nära människor och vatten, men har långsam överföring av 
data och kort räckvidd. Höga frekvenser ger bättre räckvidd, men strålningen blir mer riktad 
och kan ha svårt att tränga igenom vissa material. Högre frekvenser omgärdas också av ett 
mer komplicerat regelverk, där det kan skilja mellan länder hur användningen får ske (Leuf, 
2004). 
 
Finkenzeller (2003) gör en uppdelning på olika RFID-system efter räckvidd: 
 
 ”Close coupling systems” har en räckvidd på cirka en centimeter och kräver därför 

avläsning på mycket nära håll. Ett exempel på användningsområde är behörighetssystem 
för dörrar där t.ex. ett passerkort är försedd med en RFID-tagg.  

 ”Remote coupled systems” har en räckvidd på cirka en meter och nästan 90 % av de RFID-
system som säljs är av detta slag. Användningsområden är t.ex. för automatisk 
identifikation inom tillverkningsindustrin eller för identifiering av djur.  

 ”Long-range systems” har en räckvidd på över en meter och används bland annat inom 
biltullar och vid märkning av containrar.  

 
Det kan vara svårt att få en överblick över alla RFID-system som finns för tillfället vilket då 
även leder till att det kan vara svårt att välja rätt system efter de behov som finns. Finkenzeller 
(2003) skriver att en svårighet är att det inte ännu finns några bindande standarder som 
möjliggör uppdelning av de olika systemen för olika ändamål.  

3.3  Standarder 
Två större organisationer arbetar med att ta fram standarder för bland annat RFID. Den ena är 
International Organization for Standardization (ISO) och den andra är International 
Electrotechnical Commission (IEC). De arbetar med att ta fram standarder, men dessa är dock 
frivilliga att följa och det är marknaden som till slut bestämmer om de kommer att användas 
(Standards, 2006).   
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ISO är världens största utvecklare av standards och är främst inriktad på tekniska standarder.  
Organisationen består av ett nätverk av nationella standardiseringsinstitut i 156 länder, med 
ett centralt sekretariat i Genève i Schweiz. De standarder som tas fram är till för att motverka 
problem eller som en rekommendation på hur produkter bör utvecklas eller användas för att 
säkerställa kvalitet, säkerhet och tillförlit (Overview of the ISO system, 2005).   
 
GS1 Sweden är en del av GS1s globala nätverk och är ett centrum för standarder för varu- och 
informationsflöden. Dessa standarder och tjänster inkluderar bl.a. numrering, streckkoder, 
datasynkronisering och RFID. För att få till en global spridning av RFID har EPCglobal Inc. 
tagit fram en standard som heter Electronic Product Code (EPC). I Sverige har GS1 Sweden 
ansvar för koordinering och spridning av EPC. EPC är ett nummer som används för att ge 
unika identiteter till varor, och bygger på samma teknik som EAN-nummer (European Article 
Number) men i EPC läggs ett serienummer till. Genom detta serienummer blir varan spårbar 
genom hela leveranskedjan via EPCglobal Network (Vanliga frågor om RFID och EPC, 
2006). 
 
EPCglobal Network har som funktion att integrera RFID-teknik med Internetteknik som då 
ska möjliggöra att företag har realtidsinformation över artiklar i vilken bransch som helst över 
hela världen. Auto-ID Center, som har utvecklat konceptet, är ett akademiskt 
forskningsinstitut med högkvarteret i MIT (Massachusetts Institute of Technology). 
Tekniken i nätverket är baserad på den unika identifieraren EPC som kan lagras i en RFID-
tag. Utrustningen som fångar upp den elektroniska produktkoden kan omedelbart rapportera 
statusen till ett lokalt informationssystem eller till avlägsna databaser via Internet (Vanliga 
frågor om RFID och EPC, 2006). 
 
Användningen av EPC-taggen är främst riktad till pallar och butiksförpackningar där den ska 
göra samma sak som en streckkodsetikett (EAN). Det finns även ambitioner att märka t.ex. 
cd-skivor och dyrare kapitalvaror, där Electrolux som första svenska företag anslutit sig till 
EPC. Det har även varit på försök att märka enskilda konsumentartiklar med RFID-taggar, 
men där finns problemet att köpvanor kan registreras vilket har lett till stora protester bl.a. i 
USA. Därför har dessa integritetsfrågor hittills hindrat utvecklingen åt det hållet (Friggebo, 
2005).  
 
Kort beskrivit är de mest betydande standarderna för RFID bland annat ISO 18000, som är en 
standard som specificerar protokoll för en mängd olika frekvenser, däribland LF 
(Lågfrekvent), HF (Högfrekvent) och UHF (Ultrahögfrekvent). För UHF-taggar kommer den 
dominerande standarden med största sannolikhet att bli EPCglobal´s Class-1 Gen-2 standard. 
För HF-taggar finns det förutom ISO 18000 två standarder som heter ISO 14443 (typ A och 
B) och ISO 15693. Skillnaden mellan dessa två är operationsavståndet som i ISO 14443 är 10 
centimeter och för ISO 15693 är operationsavståndet upp till en meter (Juels, 2005).  
 
EPCglobal´s Class-1 Gen-2 standard för UHF-taggar kommer enligt analytiker bli den första 
som kan användas globalt då den inte är beroende av frekvens eller regionala regleringar. Gen 
2 har även bättre krypteringsteknologi vilket ger bättre säkerhet och därför mindre risk för 
obehörig avläsning (Boucher-Ferguson, 2005) 

3.4  Användningsområden 
Exempel på nuvarande användningsområden är enligt Finkenzeller (2003): 
 
 Publika transportmedel. Antagligen det mest kända användningsområdet i dagsläget då det 

har provats under en längre tid i olika länder bland annat i Tyskland och Korea. I stort går 
det ut på att försöka bli av med den vanliga biljetten som måste köpas av 
föraren/konduktören både för att göra biljettkontroller snabbare men även för att på sikt 
helt få bort användandet av kontanter på t.ex. bussar. Pilotprojekt har genomförts på olika 
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platser och det som i dagsläget talar mest för tekniken är snabbheten då resenären kan stiga 
på var som helst och biljetten läses av automatiskt, d.v.s. föraren behöver inte ta extra tid på 
att titta på din biljett utan kan fortsätta direkt. 

 
 Biljettförsäljning. Här finns i huvudsak två olika användningsområden idag, flygbiljetter 

och liftkort. När det gäller flygbiljetter har det genomförts ett pilot projekt i Tyskland där 
passageraren bokar sin biljett med hjälp av telefon eller Internet och 
bokningsinformationen lagras med hjälp av dennes kortnummer. När passageraren kommer 
till flygplatsen läses informationen från kortet och all nödvändig information kommer upp 
på personalens skärm utan att kortet behöver visas. Liftkort med en RFID-tagg laddas med 
aktuell information och läses sedan vid liften utan att kortet behöver tas upp ur fickan. 
Detta sparar tid och förenklar för användaren som slipper krångla med att öppna fickor och 
risken att tappa korten minimeras. 

 
 Passersystem. RFID används redan idag på många platser för passerkontroller t.ex. 

anställda i en vitvarubutik som tidigare behövde slå en kod för att ta sig in på lagret. Med 
ett RFID-kort räcker det med att komma nära läsaren för att dörren skall öppnas. Detta 
sparar givetvis tid och leder samtidigt till ett säkrare system då en kod alltid kan ses av 
någon medan ett kort inte behöver bäras synligt för att kunna avläsas. Ytterligare en fördel 
är att användaren även får händerna fria då de inte behöver stanna upp och slå en kod. 

 
 Logistik. Ett av de största användningsområdena idag är logistik då främst spårning och 

hantering av paket under transport. Posten och många större företag använder RFID för 
intern spårning av gods inom sina egna lager samt vid transport mellan olika kontor. En 
pall med små paket behövde tidigare packas om vid varje kontroll, men en pall med RFID- 
märkta paket kan köras som den är genom en läsare och alla paket scannas snabbt och 
enkelt. 

 
 Märkning av djur. Märkning av husdjur och boskap görs för att hålla reda på vem djuret 

tillhör. Detta har tidigare gjorts bland annat med hjälp av tatueringar som gjort att varje djur 
måste läsas ett och ett. Dessa tatueringar kan vara svåra att tyda och kan tillslut bli helt 
oläsbara. Ett djur märkt med en RFID-tagg kan läsas av och räknas in på avstånd och 
taggen slits inte ut som tatueringarna kan göra. 

 
 Sportevenemang. Bland annat i Tyskland har tester gjorts med individuell tidtagning vid 

ett maraton. Anledningen är att de personer som startar långt bak i fältet har en klar nackdel 
av att tiden startar när personerna längst fram startar då det kan ta dom flera minuter att 
komma fram till startlinjen. Med hjälp av ett RFID chip i löparens utrustning startar varje 
löpares tid individuellt när de passerar startlinjen. 

 

3.5  Säkerhet 
Vid utveckling av RFID-lösningar bör säkerhetsaspekter tas upp för att undvika obehagliga 
överraskningar. Finkenzeller (2003) delar upp användningsområdena i två grupper:  
 
 Industriella eller stängda lösningar 
 Publika lösningar kopplade till pengar eller varor 

 
För industriella lösningar, där bara behörig personal har tillgång till RFID-systemet, är risken 
för potentiella attacker mot systemet liten. I dessa fall behövs inte någon speciellt avancerad 
säkerhetslösning. Dock finns det risker när tekniken används publikt i t.ex. biljettsystem för 
busstrafik där det finns ett ekonomiskt intresse att försöka förfalska eller manipulera 
information. Här krävs det mer avancerade säkerhetslösningar som maximerar skyddet mot 
eventuella intrång (Finkenzeller, 2003). 
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Juels (2005) tar upp två huvudproblem med RFID för användare: hemlighållen spårning och 
”inventering”. Eftersom en tagg inte nödvändigtvis visar när den läses av kan obehörig 
skanning bli ett problem. Om en tagg förses med personlig information, t.ex. ett bankkort 
innehållande en RFID-tagg, kan avläsning av detta kort ge information angående kreditstatus, 
saldo etc. Han beskriver även scenarier där RFID-märkta kläder, klockor, medicin, kundkort 
etc. kan avslöja information där företag kan profilera kunden och se om det är en kund som 
har mycket pengar, som handlar vissa märken av kläder, som äter viss medicin etc. Idag är 
detta dock inte ett så stort problem då RFID´s infrastruktur fortfarande är fragmentarisk 
(Jules, 2005).   

3.6  Adoptionsfaktorer för ny teknik 
Jobber (2001) beskriver hur företag kan delas in i olika grupper beroende på hur tidigt de 
börjar använda sig av en ny innovation. 
Han delar in konsumenter/företag efter hur snart de är villiga att prova en ny produkt: 
 

• Innovatörer 
• Tidiga användare 
• Tidig majoritet 
• Sen majoritet 
• Eftersläntrare 

 
Innovatörerna är ofta större, vinstgivande företag, och/eller har en högre utbildad ledning som 
förstår sig på innovationen. Det är en väldigt liten del av företagen som är innovatörer.  De 
tidiga användarna provar först innovationen då de vet att någon annan redan har tagit risken. 
Den tidiga majoriteten är oftast lite försiktig gentemot nya innovationer. De vill oftast först 
veta hur den nya innovationen ter sig på marknaden. Den senare majoriteten är än mer 
försiktig och lite skeptisk till en ny innovation och är villig att prova innovationen först då de 
vet att merparten av företag har testat innovationen. Det är vanligast att företagen 
kategoriseras in i någon av dessa två. Eftersläntrare är oftast de företag som prövar 
innovationen då den har blivit en traditionell produkt (Jobber, 2001). 
 
”Innovativeness is the degree to which an individual or other unit of adoption is relatively 
earlier in adopting new ideas than the other members of a system” 
(Källa: Rogers, 1995 p22) 
 
Även Rogers (1995) skriver om hur företag och konsumenter delas in i olika 
innovationskategorier beroende på hur tidigt eller sent de adopterar nya idéer. Han delar in 
dem i fem olika adoptörskategorier (se även figur 2): 
 

• Innovatörer  
• Tidiga användarna  
• Tidig majoritet  
• Sen majoritet 
• Eftersläntrare  

 
Innovatörer kännetecknas av ett de är djärva och gärna vill pröva på nya innovationer. De har 
ofta en stabil finansiell situation för att kunna täcka eventuella förluster som en olönsam 
innovation kan föra med sig. De har en förmåga att förstå och anamma en ny avancerad 
teknik. De måste även vara medvetna om den osäkerhet som följer med en innovation om den 
kommer att bli lyckosam eller inte och vara medveten om att eventuella bakslag kan dyka 
upp. Innovatörerna spelar en viktig roll i spridningsprocessen av en produkt/tjänst då det är de 
som för in de nya innovationerna på marknaden (Rogers, 1995).  



 
De tidiga användarna är den innovationskategori som är den största opinionsbildaren. De som 
funderar på att anamma en innovation vänder sig oftast till denna grupp. De tidiga användarna 
personifierar användarna av en framgångsrik innovation. Denna innovationsgrupp minskar 
osäkerhet kring en ny innovation genom att använda den, för att sedan rekommendera den till 
sina jämlikar (Rogers, 1995).  
 
Den tidiga majoriteten börjar använda en innovation precis innan ”genomsnittsföretaget” och 
är den största innovationsgruppen procentuellt sett tillsammans med den sena majoriteten. 
Deras betänketid för att anamma en ny innovation är längre än innovatören och de tidiga 
användarna (Rogers, 1995).  
 
Den sena majoriteten är skeptisk gentemot nya innovationer. Adoption för denna grupp kan 
vara både en ekonomisk nödvändighet och en strategisk nödvändighet för att behålla sin 
position på marknaden. Den sena majoriteten väntar med att anamma den nya innovationen 
tills att de flesta företagen på marknaden har gjort så och att det finns goda argument för att 
följa dem. Det krävs påverkan från dess jämlikar för att de ska börja använda sig av den nya 
innovationen (Rogers, 1995).  
 
Eftersläntrare är den grupp som dröjer längst med att använda sig av en ny innovation och är 
ofta misstänksamma gentemot den nya innovationen. Eftersläntrare lider ofta av begränsade 
resurser och har inte den ekonomiska möjligheten att vara först ut med att prova en ny 
innovation då de inte skulle ha råd med ett eventuellt bakslag. Deras ekonomiska situation 
påverkar därför deras extrema försiktighet (Rogers, 1995). 
 
 

 
Figur: 2 Adoptionskategorier, Källa: Fritt översatt efter Rogers (1995 p262) 
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3.7  Nätverkseffekter 

Innovatörer  
2,5 % 

Tidig majoritet  
34 % 

Tidig användare  
13,5 % 

Sen majoritet  
34 % 

Eftersläntrare  
16 % 

Med nätverkseffekter menas att nyttan ökar ju fler som ansluter sig till nätverket. 
Nätverkseffekter kan delas upp i direkta och indirekta nätverkseffekter där direkta 
nätverkseffekter ger en direkt ökad nytta av ett stigande antal användare. Ett exempel på detta 
är telefonen. Om det bara skulle finnas en telefon skulle den vara helt värdelös, men när de 
flesta hushåll har en telefon för att kommunicera med ökar nyttan med telefonen enormt.  
Indirekta nätverkseffekter innebär även det att nyttan ökar ju fler som använder t.ex. en 
innovation, men detta sker också på grund av att fler företag erbjuder kompletterande 
produkter. Ett exempel på det är videobandspelaren, där företag som säljer kassettband drar 
nytta av att fler konsumenter köper en videobandspelare (Tawfik, 2005). 
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3.8  RFID jämfört med streckkod 
Streckkoden är framtagen för att kunna identifiera ett föremål med hjälp av en kod som 
därefter tolkas i en dator. Avläsningen av en streckkod kräver dock manuellt arbete. För 
identifiering i materialflöden är streckkoden den mest använda tekniken. En studie från 1997 
omfattande 163 företag inom tillverkningsindustrin i Europa visade att 62 % använde 
streckkoder för identifiering av gods (Matsson, 2002).  
 
Förespråkare för RFID ser två distinkta fördelar gentemot streckkoder (Juels, 2005): 
 
 Unik identifierare. En streckkod visar vad det är för föremål den sitter på. t.ex. en 100 

grams chokladkaka av märket ABC. En RFID-tagg går steget längre och ger även varje 
vara ett unikt serienummer som särskiljer den från miljontals identiskt framställda objekt. 
Detta ger en databas information om varje enskild produkt. 

 Automatisering. Eftersom streckkoder läses av med optik måste de vara synliga för att 
kunna läsas av. Avläsningen sker med en optisk läsare som skannar av streckkoden vilket 
ofta görs av människor. RFID-taggar däremot behöver inte placeras synligt på en vara då 
läsningen inte sker med optik. En RFID-läsare kan på avstånd med hjälp av radiovågor läsa 
av flera hundra taggar i sekunden.  



4  Analysmodell 
Med utgångspunkt i teorin har följande analysmodell tagits fram (se figur 2). Syftet med 
uppsatsen är att undersöka om det finns hinder som har påverkat utvecklingen av RFID 
negativt. Analysmodellen grupperar in hinder i marknads- och tekniska faktorer vilka 
tillsammans påverkar utvecklingen.   
  

Marknadsfaktorer
-  Intresse  
-  Nätverkseffekter 
-  Adoption 
  

Tekniska faktorer
-  Kostnad 
-  Standard 
-  Frekvens 
-  Säkerhet 
 

Utveckling

Hinder för RFID

 
Figur 2: Analysmodell. Källa: Författarna 
 
Marknadsfaktorer tar upp faktorerna intresse, nätverkseffekter och adoption. Den andra som 
vi kallar tekniska faktorer tar upp faktorerna kostnad, standard, frekvens och säkerhet.  
Uppsatsen granskar dessa ingående delar utifrån hur respondenterna ser på dem. 
 
Intresse 
Det finns ett stort intresse för RFID, men användandet av tekniken är inte lika utbredd som 
förutspåtts. En undersökning gjord av ComputerWorld visar att företag inte tycker att 
tekniken har hållit vad den lovar (Webster, 2006).   
 
Uppsatsen granskar respondenternas syn på intresset för RFID. 
 
Nätverkseffekter  
Positiva nätverkseffekter påverkar spridningen av t.ex. ny teknik, och hjälper till att öka 
värdet av tekniken. Med nätverkseffekter menas att nyttan ökar ju fler som ansluter sig till 
nätverket (Tawfik, 2005).  
 
Uppsatsen granskar hur respondenterna ser på utvecklingen inom RFID.  
 
Adoption 
Jobber (2003) delar in företag i kategorier för hur tidigt de adopterar en innovation. 
Innovatörer är de som tidigast tar till sig RFID och som ser till att tekniken kommer ut på 
marknaden.  
 
Uppsatsen granskar respondenternas syn på hur långt fram i utvecklingen vi har kommit.  
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Kostnad 
Kostnaden för t.ex. en tagg ligger idag från cirka 0,13 USD per styck. Priserna måste sjunka 
för att företag ska se nyttan med att märka stora volymer (Jules, 2006). Har företag råd att 
investera i RFID-teknik idag eller är det fortfarande för dyrt? 
 
Uppsatsen granskar om kostnad är en faktor respondenterna anser hindrat utvecklingen. 
 
Standard 
Finkenzeller (2003) tar upp problemet med en gemensam standard vilket leder till att företag 
har svårt att välja bland de system som finns på marknaden idag.  
 
Uppsatsen granskar om bristen på standard är en faktor som hindrat utvecklingen.  
 
Frekvens 
Olika frekvenser har olika prestanda vilket kan inverka när märkning ska ske. T.ex. RFID-
system som använder ultrahög frekvens (UHF) kan få problem då penetrationen genom vissa 
material kan vara bristande (Leuf, 2004).  
 
Uppsatsen granskar om frågor kring frekvens är en faktor som påverkat utvecklingen.  
 
Säkerhet 
Informationen i en tagg kan avläsas av obehöriga om de har tillgång till utrustning som kan 
skanna av taggen (Jules, 2006). 
 
Uppsatsen granskar om det finns säkerhetsproblem som hindrat utvecklingen. 
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5  Empiri 
Här presenteras de intervjuer som genomförts med utvalda respondenter (se även bilaga 1 för 
intervjufrågor).  

5.1  Sogeti Sverige AB 
Sogeti är ett konsultföretag inom Cap Gemini-koncernen som levererar IT-tjänster på den 
lokala marknaden. Företaget erbjuder IT-styrningstjänster, IT-specialisttjänster, utvecklings- 
och integrationsprojekt, testning, systemförvaltning, samt drift och utveckling av kundernas 
infrastruktur. Sogeti har cirka 15 000 medarbetare i tio länder. Av dessa arbetar cirka 700 
konsulter vid företagets 18 svenska kontor. Fram till 1992 bar Cap Gemini-koncernens 
svenska bolag namnet Cap Gemini Sogeti. Därefter bildades Cap Programator som senare 
kom att heta Cap Gemini och Cap Gemini Ernst & Young. År 2002 bildade Cap Gemini-
koncernen dotterbolag med namnet Sogeti i sex länder för att fokusera på den växande lokala 
IT-marknaden. Sogeti Sverige AB bildades 1 januari 2003 (Företagspresentation Sogeti 
Sverige AB, 2006). 
 
Vi intervjuar Jan Bogne från Sogeti´s kontor i Oxelösund angående hans syn på RFID. Jan 
Bogne arbetar som kontorschef för kontoret i Oxelösund samt som konsult i vissa lägen. Han 
har bland annat arbetat med ett RFID-projekt för SSAB i Oxelösund där han var 
projektledare.  
 
SSAB har interna transporter av stora kassetter som de lägger sina plåtar på. När kassetter 
transporteras mellan två olika behandlingsplatser åker de runt inne på SSAB´s område. För 
detta ändamål har de tio stycken fordon. Innan Sogeti’s lösning implementerades användes ett 
system för transportbeställningars som kan jämföras med en typ av taxisystem. Denna bestod 
helt enkelt av en kö där varje körning gjordes i prioritet beroende på sin plats i kön. Detta gav 
upphov till problem med att kassetter i vissa lägen helt enkelt tappades bort. Tänkbara orsaker 
till detta är bland annat möjligheten att fel kassettnummer angetts t.ex. för att märkningen är 
svårläst eller kassettens placering inte stämmer överens med registrerad data. För att avhjälpa 
detta startades ett projekt, som i grunden var ett exjobb, där de tittade på hela flödet och kom 
fram till att implementering av RFID-teknik skulle kunna vara en tänkbar lösning på detta 
problem. Projektet ledde till att alla kassetter märktes med två stycken RFID-taggar, en tagg i 
var ände. Fordonet som transporterar kassetterna backar in under kassetten och dess tagg läses 
av. Då erhålls all information rörande transportuppdraget för just den kassetten inklusive dess 
exakta position inom SSAB´s område. Detta sker med hjälp av en GPS på transportfordonet 
som gör en avrapportering när kassetten avlämnas. På detta sätt kan alla kassetter presenteras 
på en karta. Lösningen är anpassad enbart för transport inom SSAB´s område och används  
därför inte utanför företagets område.  
 
Sogeti´s intresse för RFID startade för cirka två år sedan då det var ett av företagets 
fokusområden. I samband med detta genomfördes ett antal pilotprojekt på labbstadiet. 
Intresset för RFID startades som en kombination av anställda som i tidigare arbeten kommit i 
kontakt med tekniken, samt att det globala intresset för tekniken ökade. Företagets intresse för 
ett projekt inom RFID möjliggjordes genom dess samarbete med SSAB, vilket ledde till 
Sogeti´s första riktiga RFID-projekt.  
 
Jan Bogne anser att intresset och därmed marknaden för RFID i Sverige definitivt har ökat 
och det bl.a. märks på att det pågår en hel del pilotprojekt. Vissa delar av tekniken används 
redan idag inom passersystem och logistikhantering däremot större industriella och anpassade 
lösningar existerar idag mest som interna pilotprojekt. Tankar kring interorganisatoriska 
lösningar finns men är än så länge på utvecklingsstadiet.  
 



 19

Det finns enligt Jan olika faktorer som har bromsat utvecklingen av RFID. Ett av de större 
problemen är avsaknaden av en gemensam standard. I dagsläget finns flera olika standarder 
vilket bl.a. försvårar interorganisatoriska lösningar. Sogeti vill med uppbackning av lyckade 
projekt vara med och påverka valet av standard för RFID i framtiden. För mindre företag 
bidrar bristen på standard till avvaktande av RFID-investeringar. För tillfället utvecklas 
skräddarsydda lösningar och det kräver större företag med stora volymer och resurser.   
 
Ytterligare ett stort problem är kostnaden, i nuläget framförallt på taggarna. Priserna för dessa 
bör sjunka för en bredare användning av tekniken. Här spelar företagets storlek en betydande 
roll samt även värdet på det som ska märkas. I projektet med SSAB handlar det om ett stort 
företag som har andra investeringsmöjligheter. Kassetter för en halvmiljon kan bära 
kostnaden av en tagg för sjuttiofem kronor tillskillnad mot t.ex. märkning av enskilda varor i 
en livsmedelsbutik.  
 
Även säkerhet är något som det diskuteras mycket kring. I nuläget påverkar detta mer 
konsumenter/privatpersoner då det går att lagra information i taggen som kan vara känslig. De 
lösningar som Sogeti för närvarande utvecklar används dock internt inom organisationen. Den 
information som lagras i de taggarna når aldrig utanför organisationens område. Detta kan 
dock ändras framöver om interorganisatoriska lösningar börjar användas.  
 
Utöver detta förekommer vissa tekniska problem där ibland val av sändningsfrekvens. 
Beroende av vilken frekvens som används kan olika problem uppstå, t.ex. med UHF 
(ultrahögfrekvens). Den har lång räckvidd men dålig penetrationsförmåga genom bl.a. 
vätskor.  
 
I Sverige har vi ett väl utbyggt system med streckkoder (EAN) och de används i många olika 
applikationer. Användningen av detta är kanske inte lika stor i andra länder, men för Sveriges 
del kan det bidra till att behovet av RFID-teknik inte är lika kritiskt. När det gäller lösningar 
liknande den hos SSAB växer intresset. När det gäller att använda RFID-teknik mellan 
företag finns det vissa problem som måste lösas.  
 
Jan Bogne tror att möjligheten för RFID-samarbete mellan företag ligger någonstans runt fem 
år framåt i tiden. Märkning i handeln tror han kommer att dröja ytterligare fem år. 

5.2  PRIME, Privacy and Identity Management for Europe 
PRIME projektet, som är sponsrat av Europeiska Kommissionen och den Schweiziska 
regeringen, arbetar för att återställa den personliga integriteten i den digitala världen. Över 
tjugo organisationer från nio länder deltar i arbetet, däribland Sverige och Karlstads 
universitet. Projektet handlar om att ge tillbaka makten till användaren för att kunna 
kontrollera vilken data som ges till vem, undersöka vem som har tillgång till personliga data 
och vad som händer med den. PRIME vill utveckla ”identity management solutions” som 
hjälper användarna att kontrollera ens personliga data. För RFID är det ett problem att det inte 
är transparent för användaren vad som händer med ens data. Data kan bli uppsamlad utan att 
ägaren är medveten om det (PRIME-project, 2006).  
  
Vi intervjuar Simone Fischer Hübner på Karlstads universitet angående hennes syn på RFID. 
Simone är anställd som professor inom datavetenskap och fick upp intresset för RFID för två 
till tre år sedan när det började figurera i pressen. Den primära anledningen till att hon 
intresserade sig för RFID är de utmaningar angående säkerhet som finns inom denna teknik.  
Intresset för RFID ledde till att hon började arbeta med PRIME. Enlig en tidigare intervju 
säger hon följande: ”Jag ska leda produktionen av en rapport om integrationen av juridiska, 
socio-ekonomiska och tekniska perspektiv på integritetsskyddande identitetshantering” 
(PRIME: Stort EU-projekt om personlig integritet, 2004). 
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Simone Fischer Hübner menar att det generella intresset för RFID har ökat de senaste åren. 
Många företag har tagit fram lösningar för detta, men det är många som inte ännu har så stor 
vetskap om vad RFID är. Genom införandet av tekniken i publika sammanhang som t.ex. i 
liftkortsystem och de RFID-märkta biljetterna till världsmästerskapet i fotboll 2006, kommer 
kännedomen öka.  
 
Enligt Simone är säkerheten kring RFID-tekniken en bidragande faktor till att utvecklingen 
har gått långsamt. I Sverige har märkningen på detaljnivå ännu inte nått slutkunden, vilket lett 
till att frågor kring den privata säkerheten inte tagit fart. Den märkning som existerar i Sverige 
är främst inom logistik där t.ex. pallar med varor märks. Däremot används tekniken idag hos 
Wall-Mart i USA och Metro i Tyskland i pilotprojekt. Där har de haft problem med frågor 
rörande säkerhet bland annat den personliga integriteten. Ett annat exempel är företaget 
United Color of Benetton som efter klagomål från kunder fick dra tillbaka sin märkning av 
kläder. Det finns många liknande fall där kunder reagerat mot märkning då det kan leda till 
profilering av kunder och möjlighet för obehöriga att ”scanna” av varor som köpts. Det finns 
förslag på att införa RFID-teknik på pass så att information som är lagrad på passet enkelt ska 
kunna läsas av behörig personal på t.ex. flygplatser. Men även här finns risken att obehöriga 
kan läsa av informationen och på så sätt komma över personlig information.   
Inom industrin kan programmerbara taggar förses med information som klassas som känslig. 
Risken för industrispionage ökar då obehöriga med rätt skanningsutrustning kan avläsa den 
information som t.ex. en vara är försedd med.  
 
Utöver säkerhet upplever hon att det finns ytterligare problem, däribland kostnad för att 
märka varor. För en livsmedelsbutik är det än så länge alltför kostsamt att märka varje 
produkt i sortimentet då taggarna fortfarande är för dyra. Streckkoder, som idag används, 
kostar bara en bråkdel av en RFID-tagg. Men om styckkostnaden för taggarna minskar kan 
mervärdet av dessa överväga den ökade kostnaden jämför med streckkoden.     
Det som kan bli ett problem med märkning i stor skala kan vara den mängd avfall som bildas 
av de taggar som inte kan återanvändas. Detta leder till att avfallet på något sätt måste tas 
hand om. Samma problem existerar inte med dagens streckkoder.  
Vid användandet av taggar på konsumentprodukter bör den ”dödas” när kunden gått igenom 
kassan och betalt varan. Detta för att motverka obehörig avläsning av information. Det finns 
dock en risk att viktig information om t.ex. bäst-före datum, garanti etc. förloras.   
 
Övergripande problem för RFID är kunders misstänksamhet mot tekniken och det är något 
som måste lösas. Om dessa problem löses kan RFID ta över streckkoden inom en 
tioårsperiod. Simone anser att vi fortfarande befinner oss i början av utvecklingen.  
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6  Analys  
I det här kapitlet jämförs empirin (5), bestående av intervjuer, mot den insamlade teorin (3). 
Med utgångspunkt från analysmodellen (4) analyseras de uppgifter som tagits fram.  

6.1  Marknadsfaktorer 

6.1.1  Intresse 
RFID är inte en ny teknik, men användningen och utvecklingen har på senare år tagit fart. 
Intresset för tekniken är på uppgång men är fortfarande relativt svagt. Finkenzeller (2003) tar 
upp olika användningsområden där tekniken idag används. Han nämner bland annat 
användningen i logistiksammanhang där pallar märks med RFID-taggar för förenklad 
avläsning av stora volymer. Den lösning som Sogeti utvecklade tillsammans med SSAB 
tillhör denna kategori. Där märks kassetter för att öka spårbarheten inom företagets område. 
Jan Bogne nämner dock att lösningen är enbart till för transporter inom SSAB´s egna område. 
Det finns därmed ingen koppling till utomstående företag. Simone Fischer Hübner nämner 
lösningar som Wall Mart I USA och Metro i Tyskland har tagit fram för märkning inom 
handeln. Det visar att det finns ett stort intresse, men att problem med säkerhet har hindrat 
lanseringen av dessa lösningar.  
 
Både Jan Bogne och Simone Fischer Hübner nämner att intresset för tekniken ökat sedan de 
först kommit i kontakt med RFID. De anser även att tekniken kan komma att få sitt 
genombrott inom 5 år inom vissa områden som t.ex. märkning i handeln.  

6.1.2  Nätverksfaktorer 
För att uppnå positiva nätverkseffekter krävs att flera börjar använda t.ex. en ny produkt. 
Genom att nätverket växer med fler användare ökar även nyttan (Tawfik, 2005). Som det ser 
ut idag menar Jan Bogne att företag inte ännu är redo för att satsa på RFID-teknik. De 
lösningar som hittills tagits fram har varit av pilotprojektskaraktär och används endast inom 
organisationen. För att fler ska använda tekniken krävs att nyttan med att tillhöra ett nätverk 
ökar. Det finns enligt Jan vissa hinder som fortfarande sätter stopp för utbredningen av 
tekniken. Bristen på standard och säkerhetsaspekter är två faktorer som hindrar detta. Simone 
Fischer Hübner är av samma åsikt, men nämner även bristen på kunskap som en stor 
bromskloss.  

6.1.3  Adoptionsfaktorer 
Jobber (2001) beskriver hur företag kan delas in i olika grupper beroende på hur tidigt de 
börjar använda sig av en ny innovation. Sogeti´s lösning tillsammans med SSAB är ett 
exempel på en innovativ satsning. Sogeti har tidigare genomfört vissa pilotprojekt där RFID-
teknik används, men den lösning som köptes av SSAB är deras första riktiga projekt. Därmed 
kan Sogeti och även SSAB sägas tillhöra kategorin innovatörer eller tidiga användare. Rogers 
(1995) gör en liknande uppdelning av företags benägenhet att ta till sig nyskapande lösningar.  
Simone Fischer Hübner fick upp intresset för RFID när det började figurera i pressen. Hon 
undersöker hur den personliga säkerheten kan komma att påverkas av den nya tekniken 
genom sin medverkan i projektet PRIME. Enligt den uppställning som Jobber (2001) och 
Rogers (1995) visat kan Simone Fischer Hübner sägas tillhöra den innovativa gruppen. De 
personer som ingår i den innovativa gruppen har förmågan att förstå och anamma ny 
avancerad teknik. De är även medvetna om den osäkerhet som följer en ny innovation 
(Rogers, 1995).  
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6.2  Tekniska faktorer 

6.2.1  Kostnad 
Rapporter visar bland annat att kostnaden för taggar idag är för hög för att företag ska 
investera i tekniken. Om en livsmedelsbutik ska märka sina varor med RFID-taggar måste 
priset per styck sjunka ner till en acceptabel nivå. Juels (2006) skriver att kostnaden för den 
billigaste taggen idag är cirka 0,13 USD per styck. För att få fart på användandet måste 
priserna sjunka till 0,07 USD per styck enligt Sliwa (2005). Sogeti använder i sin lösning till 
SSAB taggar som kostar motsvarande sjuttiofem kronor styck. För att motivera en sådan 
kostnad gäller det att den vara eller det gods som märks kan bära den kostnaden. De kassetter 
som SSAB märker kostar i runda slängar en halv miljon styck, vilka Jan Bogne anser kan bära 
kostnaden av sjuttiofem kronor per tagg. Simone Fischer Hübner nämner att priset på taggar 
idag är för högt för att det ska vara intressant att märka på produktnivå. Den märkning som 
idag finns via streckkoder är betydligt billigare, och i Sverige är tekniken väl beprövad och 
utbredd vilket gör att utrullningen av RFID-teknik kan ha gått långsammare. Både Simone 
Fischer Hübner och Jan Bogne tror att RFID-teknik kan komma att konkurrera med 
streckkoden inom en femårsperiod. Simone Fischer Hübner tror även att streckkoden helt 
kommer att försvinna, fast att det ligger tio år framåt i tiden.  

6.2.2  Frekvenser 
Eftersom RFID-teknik bygger på trådlös överföring av information krävs användning av olika 
frekvenser. Inom logistik, som i SSAB´s fall, används högfrekvens, ultrahögfrekvens samt 
mikrovågor för att spåra gods. Dess olika prestanda bestämmer vilken frekvens som slutligen 
används. Problem med penetration kan vara en faktor som bör beaktas vid val av frekvens. 
Ultrahögfrekvens samt mikrovågor stoppas av vätska vilket kan ställa till problem vid 
avläsning (Leuf, 2004). Jan Bogne nämner att dessa problem visar på att tekniken inte ännu 
är helt tillförlitlig. I den lösning som Sogeti utvecklade tillsammans med SSAB märks stora 
kassetter med taggar. Eftersom avläsning sker när transportfordonet kör under kassetten är 
risken för störning minimal. Det som skulle kunna störa avläsningen är om en människa eller 
en behållare med vätska skulle komma ivägen för läsaren (Leuf, 2004). Användning av 
ultrahög frekvens eller mikrovågor ger större avläsningsavstånd vilket kan öka risken för 
obehörig avläsning. Juels (2005) tar upp detta och påpekar att dessa problem måste lösas med 
t.ex. kryptering för att skydda den information som lagras på en tagg. Simone Fischer Hübner 
är väl insatt i frågor rörande personlig integritet och hennes åsikt instämmer med föregående. 
För att skydda information måste den krypteras för att undvika att någon utan lov scannar av 
t.ex. ett pass försedd med RFID-tagg. Problematiken menar hon, ligger i att en tagg kan läsas 
av utan att den som ”äger” den märker någonting.  

6.2.3  Standarder 
Olika organisationer utvecklar standarder för RFID. International Organization for 
Standardization (ISO) är världens största utvecklare av standards, främst inriktade på tekniska 
standarder (Overview of the ISO system, 2005). Jan Bogne menar att så länge det inte finns 
någon accepterad standard utvecklas enbart skräddarsydda lösningar för användning inom 
organisationen. Sogeti vill som företag vara med i utvecklingen och påverka en eventuell 
standard i framtiden genom att driva projekt för RFID-teknik. Han nämner även att mindre 
företag kan ha svårt att ta till sig tekniken innan det finns en fungerande och utbredd standard. 
De har inte samma resurser att satsa på ny teknik. Enligt Rogers (1995) beskrivning av 
adoptörer tillhör de företagen den sena majoriteten.  
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6.2.4  Säkerhet 
Säkerhetsproblem inom system med RFID-teknik kräver olika åtgärder beroende på var det 
används. Jan Bogne nämnde att lösningen Sogeti utvecklade för SSAB bara användes inom 
organisationen. Detta betyder att säkerhetskraven inte är lika stora då det kan beskrivas som 
en stängd lösning. Dock finns det aspekter att ta hänsyn till när det gäller publika lösningar 
där risk finns för att obehöriga manipulerar information (Finkenzeller, 2003).  
 
Simone Fischer Hübner arbetar mycket med frågor kring den personliga säkerheten, men 
anser att detta inte är ett så stort problem i Sverige ännu då märkningen inte sker på detaljnivå 
och därmed inte når slutkunden. Det som kan bli ett problem är det som Jules (2006) tar upp 
angående hemlighållen spårning och ”inventering”. Om data lagrad på en tagg kan avslöja 
personlig information finns det i Sverige framtida risker med RFID-märkning. Ett bankkort 
försett med en RFID-tagg kan då ge ifrån sig information angående kortnummer, saldo etc.  
Simone tar upp exempel där personlig säkerhet har stoppat utvecklingen av RFID-lösningar. 
Ett av fallen var i USA där Wall Mart´s försök att märka varor med RFID-taggar stoppades 
efter att konsumenter protesterat. Hon nämner att just misstänksamheten mot RFID är ett 
globalt problem som måste lösas innan tekniken kan bli accepterad.  
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7  Slutsatser 
Huvudsyftet med uppsatsen är att undersöka vilka faktorer som påverkar utvecklingen av 
lösningar för RFID negativt. Bisyfte med uppsatsen är att undersöka hur framtiden för RFID 
ser ut. 
 
Undersökningen visar på att det finns olika faktorer som bromsat och fortfarande bromsar 
utveckling och införande av RFID-teknik hos företag. I förundersökningen hittade vi ett antal 
faktorer som vi ansåg vara de största bromsklossarna. Intresset för tekniken har under en 
längre tid varit svagt men har under de senaste åren ökat. Många företag har genomfört olika 
pilotprojekt, men få lösningar har fram tills nu nått slutkund. Detta har enligt vår 
undersökning berott på flertalet olika faktorer. 
 
Den empiriska undersökningen visar att en bidragande faktor som båda respondenterna ansåg 
har påverkat utvecklingen negativt var marknadsintresset. De lösningar som hittills tagits 
fram har i vissa fall stoppats av protestaktioner från konsumenter. Andra lösningar som idag 
existerar finns bara att finna inom organisationer eller som pilotprojekt. Vi anser att detta 
visar på att företag ännu inte vågar satsa på tekniken. Så länge som förtroendet för tekniken är 
svagt, och de lösningar som utvecklas bara används inom egen organisation kommer en 
global användning få svårt att slå igenom. Vår undersökning tyder på att företag som är 
intresserade av tekniken inväntar resultat av de projekt som idag pågår runt om i världen.  
Eftersom vi i Sverige har ett så väl utbyggt system med streckkoder drar sig företag för att 
satsa på en ny teknik som inte har samma spridning. Båda respondenterna anser att RFID-
taggen kommer att ta över streckkoden, men att detta ligger ett antal år framåt i tiden.  
  
När det gäller tekniska faktorer har vi genom undersökningen hittat fyra områden som vi 
anser vara de som är de största hindren för global spridning. Kostnaden för själva taggen är 
något som idag gör att märkning på individnivå inte är försvarbart rent kostnadsmässigt. 
Respondenterna anser att detta är något som hindrar företag att utnyttja potentialen i tekniken 
fullt ut. Företag med stora volymer har helt enkelt inte råd att märka varje produkt. Undantag 
är företag som hanterar högkostnadsprodukter där värdet av märkningen överstiger kostanden 
av taggen. Vår uppfattning är att sjunkande taggpriser kan leda till att de företag som idag är 
intresserade av tekniken men av kostnadsskäl inte kan investera, då ges möjlighet till det.  
 
Eftersom RFID använder radiovågor för kommunikation är frekvensval något som kan 
inverka på dess funktionalitet. En av respondenterna nämnde problem som kan uppstå vid 
olika frekvenser. Märkning av behållare med vätska samt vissa fysiska hinder vid avläsning 
kan leda till felaktig läsning av information. Val av frekvens är en viktig del i utvecklingen av 
ett fungerande system. Undersökningen visar att hänsyn måste tas till de omgivningsfaktorer 
som råder där systemet skall användas.  
 
Bristen på en gemensam standard har visat sig vara ett stort hinder vid spridningen av 
tekniken, då främst mellan företag. Idag används ofta en egen standard då den RFID-lösning 
som utvecklats endast används internt. I de fall då dessa skräddarsydda lösningar används är 
inte standard ett problem. Men för samarbete mellan företag, där samma RFID-tagg ska 
kunna läsas av flera olika system krävs en allmän standard. EPCglobal Inc. utvecklar idag en 
standard som många intressenter ser som en möjlig kandidat till en global standard. Enligt vår 
uppfattning måste en global standard accepteras för att samarbete mellan företag och länder 
ska kunna ske. Detta måste till för att ens diskutera möjligheten för RFID att ta över 
streckkoden.  
 
De säkerhetsproblem som kommit fram i undersökningen är inte ännu aktuella i Sverige. 
Detta på grund av att de projekt som idag existerar är slutna projekt inom organisationer. Men 
i länder där utvecklingen kommit längre har dessa problem varit en bromsande faktor. 
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Exempel är protester från konsumenter som ser tekniken som ett hot mot den personliga 
integriteten samt även möjligheten till industrispionage. Detta leder till att det måste finns 
säkerhetsskydd i tekniken i form av kryptering etc. så att obehöriga inte ska kunna ta del av 
känslig information. Vår uppfattning är att säkerhet kan komma att bli ett stort problem i 
framtiden, men i dagsläget är det mest spekulationer.  
 
Vi anser att det som har påverkat utvecklingen negativt är de faktorer vi har tagit upp. Det är 
svårt att säga om någon enskild faktor har haft en större påverkan, men vi anser att alla dessa 
tillsammans har inverkat negativt. I framtiden hoppas vi att de olika problem som beskrivits 
kommer att åtgärdas. Intresset för tekniken verkar vara väldigt stort, och möjligheterna för ett 
genombrott finns. Respondenterna ansåg att detta kan ske inom en fem till tio års period, och 
det anser även vi vara en rimlig tidsperiod.  

7.1  Sammanfattning 
De bromsande faktorer som framkommit delar vi upp i två kategorier: Marknadsfaktorer samt 
tekniska faktorer. Under dessa kategorier hittar vi följande faktorer: 
 
Marknadsfaktorer: 

 Intresse för tekniken finns men utvecklingen har gått långsamt då kunskap om 
tekniken är bristande samt att många anser att tekniken hittills inte hållit vad den lovat. 
 De nätverkseffekter som krävs för att RFID ska skapa värde för dem som ingår i 

nätverket har inte ännu uppnåtts. För få företag använder tekniken och många har en 
avvaktande inställning. 
 Adoptionen av tekniken har inte heller tagit fart och de som använder tekniken idag 

kännetecknas som innovatörer.  
 
Tekniska faktorer: 

 Kostnaden för tekniken är i dagsläget svår att motivera. För att storskalig märkning 
ska komma till krävs det att priset på taggarna sjunker. Idag är det för kostsamt att 
märka på produktnivå. 
 Bristen på en gemensam standard får många aktörer att vänta med investeringar då en 

lösning i dagsläget i regel endast kan användas inom det egna företaget. Om en global 
användning skall bli verklighet krävs en gemensam standard så företag kan samarbeta 
utan att behöva utveckla nya system tillsammans. 

 Frekvensval är i dagsläget ett problem då olika frekvenser har olika för och nackdelar 
som t.ex. läsavstånd och penetrationsförmåga. Arbete pågår idag med att ta fram 
taggar som fungerar oberoende av vilken frekvens som väljs. 
 Säkerhet är i dagsläget ett relativt litet problem i Sverige men på världsmarknaden är 

säkerhet och då främst det potentiella hotet mot den personliga integriteten ett stort 
problem. En lösning vad gäller kryptering av information måste till för att ge 
förtroende för RFID-tekniken.  
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Bilaga 1. Intervjuguide 
 
Inledning: 
 

1. Accepterar ni att denna intervju spelas in? 
2. Vill ni vara anonym? 
3. Kan du förklara vad du arbetar med, och din roll inom organisationen.  

 
Diskussionsfrågor: 
 

4. Hur ser du på det allmänna intresset för RFID? 
5. När började du/ni få intresse för RFID? 
6. Varför utvecklar ni lösningar för RFID? 
7. Hur ser den allmänna marknaden för RFID ut idag? 
8. Hur ser den svenska marknaden för RFID ut idag? 
9. Vilka fördelar ser du med RFID? 
10. Finns det faktorer som har bromsat/bromsar utvecklingen/adoptionen av RFID-teknik? 

- Om ja, vilka faktorer anser du har bromsat utvecklingen/adoptionen? 
11. Vilka eventuella problem/svårigheter har ni stött på inom ert arbete med RFID? 

 
Slutfrågor: 
 

12. Är det något annat som du tycker att vi har missat som kan vara relevant?  
13. Kan vi kontakta dig igen om vi skulle behöva ställa ytterligare frågor? 
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