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Sammanfattning 

Den tekniska utvecklingen har gått allt snabbare och flera av dagens företag är 
beroende av teknik för att driva verksamheten framåt. Globalisering och outsourcing 
har blivit allt vanligare vilket medfört att företag är beroende av att kunna kontrollera 
och se olika aktiviteter i hela supply chain. Delning av information mellan aktörer i 
supply chain har därför blivit allt viktigare och en teknik för att åstadkomma det är 
Radio Frequency Identification (RFID). I denna studie har en fallstudie gjorts på 
klädföretaget MQ för att undersöka vilka möjligheter och eventuell potential en 
implementering av RFID kan medföra för ett mindre klädföretag samt hur en sådan 
implementering ska göras på bästa sätt. Tidigare studier om RFID finns främst från 
olika tillverkningsindustrier och inom större företag. Därför ville vi undersöka RFID i 
ett mindre klädföretag, med både egna och externa varumärken, med begränsade 
butikslager och med just-in-time leveranser. 
  
För att svara på studiens problemformulering har vi tagit hjälp av olika teorier inom 
supply chain management, implementering och mer konkret fakta om RFID. För att 
samla in data har semistrukturerade intervjuer och observationer gjorts med 
representanter i MQs supply chain.  
  
Studien visar att det finns potential och fördelar med RFID även inom ett mindre 
klädföretag med säregna förutsättningar. De främsta fördelarna finns inom områdena 
lagerhantering, kommunikation och kundservice i butik där bl.a. processer kan 
automatiseras och effektiviseras, exempelvis varumottagning. MQ kan öka graden av 
kontroll av leveranser i hela kedjan, från producent till butik och reducerar på så vis 
out-of-stock situationer. Kommunikationen mellan aktörer i kedjan förbättras och blir 
mer korrekt, vilket underlättar det dagliga arbetet. MQ hittar likaså nya sätt och värden 
att kommunicera ut till kunder. I butik kan MQ uppnå högre lagersaldokvalitet, 
underlätta arbetet med påfyllnad av varor, effektivisera inventering och förhindra stöld. 
Alla dessa saker gemensamt kan öka försäljningen och medföra att butikspersonal kan 
fokusera på att hjälpa kunder i butik i högre utsträckning än tidigare.  
  
Studiens resultat visar att det bästa sättet att implementera RFID på kort sikt är att göra 
ett pilotfall under tre månader i tre butiker och med 25 % av sortimentet för att mäta 
effekten av RFID. Hårda plastlarm med UHF ska användas och taggarna ska fästas på 
lagret för både deras egna och externa varumärken. Utrustningen inledningsvis är en 
handscanner, Ipad och hårda plastlarm med RFID-taggar. På lång sikt föreslår vi att 
ytterligare utrustning skaffas genom leasingavtal och att hela sortimentet taggas. 
Omkring sex antenner per butik ska köpas in för att dra mer nytta av tekniken och även 
lagret bör utrustas med antenner för att automatisera varumottagning och uppnå 
säkerställande av leveranser från produktion. Handscanners bör även finnas hos alla 
producenter för att scanna kartongerna. Vi föreslår även att taggar fästs redan i 
produktion för egna varumärken och på lagret för externa varumärken för att dra nytta 
av fördelarna över hela supply chain och för att uppnå stordriftsfördelar. I övrigt 
används samma utrustning som på kort sikt.
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1. Introduktion till studien 
 

I detta inledande kapitel ämnar vi ge läsaren en inblick i ämnet och den problematik 
som ligger till grund för studiens problemformulering och syfte. Tidigare forskning 
inom ämnet diskuteras och utifrån den belyses ett gap som vi genom denna studie tänkt 
fylla. Vidare innehåller kapitlet även avsnitt som beskriver studiens praktiska och 
teoretiska bidrag, viktiga definitioner och slutligen en företagsbeskrivning av det 
fallföretag som kommer användas i studien. 
  
 
Enligt Turban & Volonino (2012, s. 22-23) är många av dagens företag beroende av 
teknik för att sköta verksamhetens olika delar på ett smidigt sätt. Författarna förklarar 
vidare att den teknologiska utvecklingen driver företagens arbetssätt framåt och leder 
till mer effektiva lösningar. Fungerar inte tekniken som planerat kan aktiviteterna inte 
fortskrida vilket kan leda till omfattande konsekvenser (Turban & Volonino, 2012, s. 
22-23). Den teknologiska utvecklingen går allt snabbare samtidigt som nya upptäckter 
kommer att spela en större roll i våra dagliga liv (Panizzolo, 1998, s. 224). Många 
företag blir allt mer beroende av teknologin och kräver därför en ständig framväxt av 
nya tekniska lösningar för att kunna konkurrera på marknaderna (Panizzolo, 1998, s. 
224). 
  
Christopher (2011, s. 15) förklarar att utöver den teknologiska utvecklingen har 
marknader och företagsmiljön förändrats under de senaste årtiondena. Nya trender har 
vuxit fram på grund av en hårdnande konkurrenssituation och verksamheter kan inte 
längre drivas på samma sätt som tidigare (Christopher, 2011, s. 15). Vi menar därför att 
företag inte längre kan agera som en isolerad enhet, utan är beroende av andra partners 
på ett annat sätt än tidigare vilket citatet nedan visar: 
  
“There is a growing recognition that individual businesses no longer compete as stand-
alone entities, but rather as supply chains”. (Christopher, 2000, s. 39) 
  
Under senare tid har även en ökad globalisering inträffat (Christopher, 2011, s. 18). 
Företag växer i omfattning, handlar från hela världen och förlägger delar av 
verksamheten i andra länder för att hålla nere kostnader (Fernie et al., 2010, s. 901). 
Företag tenderar att bli allt mer fokuserade på deras kärnverksamheter och väljer 
istället att outsourca aktiviteter som andra parter kan göra bättre (Magretta, 1998, s. 
103; Tan et al., 2002, s. 616). Detta medför att företagets lönsamhet i stort sett blir 
beroende av förmågan att kontrollera och se olika aktiviteter i hela supply chain 
(Magretta, 1998, s. 103). Tidigare låg fokus på att skapa en relation med leverantörer 
för att säkerställa låga kostnader och hög kvalité, men i och med de snabbt föränderliga 
marknaderna har flexibilitet, snabbhet och innovation blivit allt viktigare (Magretta, 
1998, s. 103; Christopher, 2011, s. 122-123). 
  
I en värld med kortare livscykler, skiftande marknad och en konstant pressande 
konkurrens är möjligheten att agera snabbt viktig (Tan et al., 2002, s. 614; Christopher, 
2000, s. 37; Christopher, 2011, s. 122; Thai, 2012, s. 109). Speciellt betydande är det 
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inom klädbranschen där trender snabbt förändras och efterfrågan är tidskänslig lika väl 
som priskänslig (Christopher et al., 2004, s. 367). Lösningar på out-of-stock problem är 
av betydelse eftersom företag kan generera högre vinster genom att sälja till 
existerande kunder istället för att gå miste om försäljning och spendera pengar på att 
attrahera nya kunder (Corsten & Gruen, 2003, s. 605). 
  
I takt med en ökad globalisering och teknikutveckling får kunder samtidigt allt större 
inflytande och kontroll över marknaderna (Fernie et al., 2010, s. 896). Krav ställs inte 
enbart på produkterna i sig utan kunder förväntar sig bättre service och snabbare 
leveranser, vilket företagen måste anpassa sig efter (Christopher, 2011, s. 22). En studie 
av Wagner & Svensson (2010) visar på att kraven på spårbarhet för produkterna växer 
inom många branscher i och med ökat fokus på hållbarhet hos kunderna. Enligt 
författarna riktas intresset riktas mot produkternas ursprung och under vilka 
omständigheter tillverkning har skett (Wagner & Svensson, 2010). För att kunna 
tillgodose kundernas krav implementeras avancerade tekniklösningar vilket medför nya 
standarder på marknaden (Corsten & Gruen, 2003, s. 615). 
  
Även fast trender som outsourcing och globalisering medför positiva aspekter som 
kostnadsreduceringar och specialiseringsmöjligheter leder de samtidigt till en ökad 
komplexitet (Golini & Kalchschmidt, 2010, s. 86; Thai, 2012, s. 110) både gällande 
ledning och hantering av verksamheterna. Företagens supply chain tenderar att bli allt 
längre till följd av fler outsourcade funktioner, vilket medför högre osäkerhet när det 
gäller att följa status på ordrar, transporter samt lagerhållning (Golini & Kalchschmidt, 
2010, s. 86). Transportsträckan blir längre vilket försvårar säkerställandet av 
leveransdatum och att snabbt kunna svara på efterfrågan, samtidigt som ledtider 
förlängs (Golini & Kalchschmidt, 2010, s. 86). Författarna förklarar vidare att detta i 
sin tur ställer högre krav på logistikprocesser och en fungerande kommunikation 
genom hela kedjan (Golini & Kalchschmidt, 2010, s. 86). För företag som trots längre 
supply chains vill uppnå kortare ledtider, högre flexibilitet, kostnadsbesparingar och 
högre service är ett synkroniserat flöde av information och kommunikation viktigt 
(Carr  & Kaynak, 2007, s. 346-347). Vidare påpekar Carr & Kaynak (2007, s. 349) att 
kommunikationen mellan inblandade aktörer har stor betydelse för den övergripande 
prestationen. Inte enbart kommunikation med externa parter är viktig utan George & 
Jones (2013, s. 402) påpekar även vikten av bra intern kommunikation för att uppnå 
hög effektivitet och prestanda i verksamhetsprocesser.   
  
För att förebygga risker med förseningar i leveranser eller andra störningar beställer 
företag in stora ordar, använder sig av flera olika leverantörer eller förlitar sig på 
säkerhetslager, vilket är kostsamt och binder kapital (Golini & Kalchschmidt, 2010, s. 
92-93). Företag söker därför efter nya sätt att uppnå synlighet i deras logistikprocesser 
(Christopher, 2011, s. 178). 
  
I och med den teknologiska utvecklingen har flera metoder arbetats fram för ökad 
synlighet och delning av information i hela supply chain (Chen et al., 2013, s. 531). En 
teknik som fått allt mer uppmärksamhet på senare tid och som av flera förväntas bli 
framtidens teknikrevolution är RFID teknik (Öhgren, 2015, s. 9). 
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1.1  Problembakgrund 
  
RFID är en förkortning av Radio Frequency Identification vilket är en automatisk 
identifikations och datahållande teknik som sänder och tar emot information med hjälp 
av radiovågor (Sarac et al., 2010, s. 77). Tekniken i sig är inte ny utan användes redan 
under Andra Världskriget, men tack vare ytterligare utveckling och förbättring av 
tekniken har potentialen och fördelarna med RFID blivit allt mer omtalade, vilket har 
lett till en ökad användning (Sarac et al., 2010, s. 78). 
  
Utifrån tidigare forskning i ämnet går det enligt oss att skönja tydliga mönster, 
exempelvis att potentialen med RFID främst har undersökts i tillverkningsindustrier 
och för transportföretag. Artiklar som har publicerats under senare år fokuserar på 
praktiska fördelar med tekniken (Roberts, 2006, s. 3) samt vilka ekonomiska fördelar 
RFID kan bidra med (Bektesevic, 2007, s. 3), främst uppströms i supply chain mot 
leverantörer. Många studier har gjorts kring fördelarna med RFID och dessa har 
studerats på flera sätt, både empiriskt, analytiskt och genom simuleringar (Visich et al., 
2009). Ett exploaterat område är lagerhantering där exempelvis Ustundag & Tanyas 
(2008) har använt sig av simuleringar för att undersöka hur RFID kan motverka 
felaktiga lagernivåer. Olika typer av lagerproblem har identifierats så som transaktions- 
och leveransfel vilket RFID kan motverka (Sarac et al., 2010) och även vilka 
kostnadsbesparingar som är möjliga i lagerhanteringen inom företag har undersökts 
(Dai & Tseng, 2012). 
 
Överlag är empiriska case-studier på antingen ett specifikt företag eller inom en vald 
industri vanliga (Visich et al., 2009, s. 1239). Exempelvis Zelbst et al.,(2012) har 
empiriskt testat hur utnyttjandet av RFID-teknik kan hjälpa till med att förbättra 
tillverkningsföretags effektivitet. Undersökningen visade att användningen av RFID 
förbättrade effektivitet och prestation för både företagen själva och deras partners i 
supply chains (Zelbst et al., 2012). Visich et al., (2009) utgår ifrån tidigare empiriska 
studier kring fördelar med tekniken i olika industrier och klassificerar dem i två 
grupper, informativa och automatiska fördelar. Informativa fördelar innefattar bättre 
tillgänglighet av information och enklare beslutsfattande medan automatiska fördelar är 
minskat behov av arbetskraft och automatisk kontroll över lagernivåer (Visich et al., 
2009). Även jämförande empiriska studier har gjorts där potentialen kring RFID har 
undersökts i jämförelse med vanliga streckkoder som många företag använder i 
dagsläget (Tajima, 2007; Dai & Tseng, 2012). De främsta fördelarna som framkommit 
med RFID är automatisk spårning av pallar och varor samt att data i realtid kan samlas 
på ett effektivare och smidigare sätt än vad som är möjligt med streckkoder (Tajima, 
2007, s. 261). 
  
Intresset för RFID i detaljhandeln har på senare tid blivit ett aktuellt ämne i den 
akademiska världen och flera stora aktörer i USA och Europa är övertygade om 
fördelarna med tekniken (Thiesse et al., 2009, s. 593). För att dra nytta av fördelarna 
krävs det att alla aktörer i supply chain är övertygade och att företagen uppmanar 
leverantörer att implementera RFID i sina logistikprocesser (Thiesse et al., 2009, s. 
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593). Wal-Mart och Metro Group är två exempel på företag som har implementerat 
tekniken i deras verksamheter (Panizza et al., 2010). I Sverige har företag inom 
livsmedelsbranschen intresserat sig där ICA har undersökt möjligheterna med RFID 
(Öst, 2004). Den stora modejätten Zara är ett annat företag som har haft en 
framgångsrik implementering och en stor anledning till deras framgång är att de har sin 
egen produktion och slipper problemet med att integrera externa leverantörer (Bjork, 
2004). 
  
Trots att tekniken har implementerats i klädbranschen finns enligt oss relativt lite 
forskning om RFID inom den branschen. Ett exempel är en pilotstudie av Thiessie et 
al., (2009) som har undersökt möjligheter med RFID i en klädbutik och kommit fram 
till att det inom flera områden finns fördelar till följd av en implementering, men att 
tekniken även har vissa begränsningar. Eftersom den pilotstudien går utöver vad som 
tidigare gjorts inom detaljhandeln uppmuntrar Thiessie et al., (2009) till ytterligare 
forskning i området för att arbeta fram mer avancerade och analytiska modeller som 
kan ligga till grund för beslutsfattandet kring utformningen av RFID-system och deras 
processer (Thiessie, et al., 2009, s. 612). Vid en djupare litteratursökning är det tydligt 
att många fördelar finns kring RFID i klädbranschen och då främst i butik som 
exempelvis att kundrelationer kan stärkas (Moon & Ngai, 2008, s. 597). Utifrån det vi 
har sett har inga studier gjorts inom klädbranschen där möjligheter med RFID i hela 
supply chain, både uppströms och nedströms, från leverantör till butik undersökts vilket 
vi därför kommer göra i denna studie. Det kommer göras genom att använda MQ som 
ett fallföretag för att undersöka övergripande möjligheter och eventuell potential i hela 
supply chain med en implementering av RFID i ett till storleken mindre klädföretag. 
  
Tajima (2007) anser att användningen av RFID inte har spridits lika snabbt som många 
trodde på grund av svårigheter med att mäta fördelar och den egentliga nyttan av 
tekniken, vilket påvisar ett gap mellan potentiella fördelar och det kända eller riktiga 
värdet med en implementering av RFID. Vanliga mätmetoder av RFID som return on 
investment(ROI) har varit svåra att säkerställa eftersom flera faktorer spelar in i den 
bedömningen (Tajima, 2007, s. 261). Höga kostnader, både vid inköp av tekniken samt 
implementeringen har nämnts som nackdelar med RFID (Azevedo & Carvalho, 2012, 
s. 145-147). Dessa kostnader tillsammans med problem av integrering av nya och 
befintliga system anser Azevedo & Carvalho (2012, s. 145-147) vara två anledningar 
till varför användningen inte har spridits i takt med dess potential.  
  
Melin & Niclander (2014) diskuterar olika förutsättningar för att spridningen och 
användningen av tekniken ska fortsätta. Författarna nämner fyra förutsättningarna som 
avgörande nämligen gemensamma standarder för hur RFID-data skall tolkas, en ökad 
kompetens gällande systemlösningar, en ökad kunskap om nyttoeffekter inom specifika 
verksamheter samt en ökad konkurrensmässig press (Melin & Niclander, 2014). Detta 
är något Fawcett et al., (2007, s. 367) även konstaterar, det är inte 
investeringskostnaden som är den största utmaningen för en lyckad implementering 
utan det är viljan och förmågan att förena alla delar i supply chain. Först då kan de dra 
nytta av teknikens fulla potential (Fawcett et al., 2007, s. 367). Även chefers och 
ledningens betydelse har diskuterats som en grundläggande faktor för en lyckad 
implementering (Sharma & Yetton, 2003, s. 534-535). Det är viktigt att de arbetar nära 
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slutanvändarna och genom sitt agerande visar engagemang genom att motivera och 
uppmana till ökad användning av den nya implementeringen, oavsett om det gäller en 
ny teknik eller ett nytt arbetssätt (Sharma & Yetton, 2003, s. 534-535). Ledarna måste 
också ha förmågan att kunna hantera förändring på ett bra sätt samt få med sig alla 
medarbetare i att acceptera förändringen (Coetsee, 1999, s. 204). 
  
Som nämnt ovan har RFID främst undersökts i livsmedelsbranschen och i olika typer 
av tillverkningsindustrier, förhållandevis lite forskning och studier har gjort kring 
klädbranschen (Azevedo & Carvalho, 2012, s. 129) vilket vi anser bristfälligt då den 
branschen har flera karaktäristiska drag där RFIDs potential kan komma till 
användning. Christopher et al., (2004) och Fernie et al.,(2010) nämner säregna drag för 
klädbranschen där korta livscykler, hög osäkerhet i efterfrågan, mycket impulsköp och 
problem med prognostisering är mest betydande. Dessa drag stämmer väl överens med 
fyra nya trender som företag kommer behöva anpassa sin verksamhet efter både idag 
men speciellt i framtiden för att kunna bli konkurrenskraftiga (Fernie et al., 2010, s. 
908). 
  
Fernie et al., (2010, s. 908) anser att ökad effektivitet är framtidens sätt att spara pengar 
på, det gäller att både göra rätt saker och göra dem på rätt sätt. Om företagen 
åstadkommer detta från början och utnyttjar resurser till fullo kan kostnader reduceras 
(Fernie et al., 2010, s. 908). I och med förlängda supply chains och ökad globalisering 
ökar även kraven på synlighet och delning av information i hela supply chain (Brahim-
Djelloul, 2012, s. 295-296). Alla inblandade partners måste kunna dela information och 
se hela kedjans flöde för att kunna motverka eventuella störningar och underlätta 
beslutsfattandet (Brahim-Djelloul, 2012, s. 304). På grund av ständigt nya trender och 
störningar gäller det för företag att även vara flexibla i deras logistikprocesser och 
responsiv mot efterfrågan (Fernie et al., 2010, s. 909). Samtidigt som ökad effektivitet, 
transparens och flexibilitet ska uppnås måste även företagen ta hänsyn till den ökade 
miljö-och hållbarhetsdiskussionen som vuxit fram på grund av klimatförändringar 
(Fernie et al., 2010, s. 910). Wagner & Svensson (2010) menar att kunderna ställer 
högre krav på att företagen anpassar verksamheternas olika delar som inköp, 
materialhantering och återvinning på ett bättre sätt. 
  
Förändringen på marknaden till följd av trender som globalisering, outsourcing och 
längre supply chains menar vi skapar ett problem för företag i takt med att kunder 
förväntar sig bättre service och snabbare leveranser. Företagen har både sin egen 
verksamhet att ta hänsyn till, men måste samtidigt uppfylla kundernas krav. Dessa 
förändringar och problematik i relation till säregna drag i klädbranschen anser vi 
kommer ställa stora krav på företagen. För att handskas med dem ser vi en möjlighet i 
RFID vilket inte har studerats av tidigare forskare. De få gånger RFID har 
implementerats i klädföretag är det av företag av större storlek som Zara. Inga studier 
visar på om RFID är möjligt att implementeras och bidrar med något värde och fördelar 
i klädföretag av mindre storlek med både egna och externa varumärken och med just-
in-time leveranser. 
  
För att undersöka det identifierade “gapet” kommer MQ fungera som ett fallföretag och 
informationskälla i denna studie. Deras verksamhet stämmer väl överens med det vi 
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ämnar undersöka och resultatet kan verka som underlag för liknande företag. 
Representanter från MQ har även uttryckt ett intresse för tekniken och hur det skulle 
kunna förbättra deras verksamhet. Som tidigare nämnt finns både svårigheter och 
möjligheter med implementeringar av ny teknik, men hur ser dessa ut i MQs fall? Är 
fördelarna med RFID som många forskare nämnt applicerbara i MQs fall och kan i så 
fall en implementering vara möjlig ur ett övergripande företagsperspektiv? 
  

1.2  Problemformulering 
 
Utifrån ovanstående bakgrundinformation identifieras följande problemformulering: 
  
Vilken eventuell potential och möjligheter finns med en implementering av RFID i ett 
mindre klädföretags logistikprocesser och hur kan RFID implementeras på bästa sätt? 
  

1.3  Syfte 
 

Det övergripande syftet är dels att kunna delge ledningen på MQ tillräckligt med 
information, kunskap och rekommendationer som kan ligga till grund för ett möjligt 
investeringsbeslut, men även att bidra med allmän kunskap om hur RFID kan 
implementeras i mindre klädföretag och vilka möjligheter och eventuell potential det 
kan medföra. 
  
Utifrån det övergripande syftet identifieras två delsyften: 
  
● Att undersöka om det finns möjligheter och eventuell potential med en 

implementering av RFID i MQs verksamhet. 
 
● Att undersöka hur RFID kan implementeras på bästa sätt i MQs existerande 

logistikprocesser. 
  

1.4 Definitioner 
  
För att underlätta läsandet anser vi det vara viktigt att tidigt definiera begrepp som inte 
är allmänt vedertagna för att visa på deras innebörd. Definitioner för flera av begreppen 
kan även skilja sig åt mellan forskare vilket ytterligare belyser vikten av att förklara 
just vår betydelse. 
  
Supply chain: Kan på svenska översättas till flödeskedja eller leveranskedja och 
innefattar flödet av både råmaterial, information och monetära medel från leverantörer 
till slutkund. Eftersom det engelska begreppet vanligtvis används även i svenska 
företag kommer vi hädanefter använda oss av begreppet supply chain. 
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Supply Chain Management(SCM): På svenska innebär Supply Chain Management kort 
sagt ledningen, hanteringen och kontrollen av ett företags Supply Chain, från 
införskaffandet av råmaterial till slutanvändare.   
 
RFID: Är en förkortning för “Radio Frequency Identification” vilket är en automatisk 
identifikations och datahållande teknik som sänder och tar emot information med hjälp 
av radiovågor (Sarac et al., 2010, s.77). 
  
Out-of-stock: Innebär att en butik står utan varor och således går miste om försäljning. 
  
Mindre bolag: 100-200 miljoner kronor i omsättning och mellan 100-200 butiker, 
exempelvis MQ. 
 
Mellanstora bolag: 200-500 miljoner kronor i omsättning och mellan 200-500 butiker, 
exempelvis Kappahl och Lindex.  
 
Stora bolag: Omsättning på över 100 miljarder kronor och mellan 2000-5000 butiker, 
exempelvis H & M, Zara och GAP.  

 

1.5  Företagsbeskrivning 
 

Sedan uppstarten 1957 har MQ vuxit och blivit en av Sveriges mest framstående 
varumärkeskedjor (MQ1, 2014). Idag finns 121 butiker och på sidan av dessa bedriver 
MQ även försäljning via MQ Shop Online samt via tre stycken outletbutiker som säljer 
kläder till reducerade priser (MQ1, 2014). Butiker finns både i Sverige och i Norge och 
företaget har en ambition att fortsätta sin expandering till att bli ledande inom 
modebranschen i hela Norden (MQ1, 2014). 
  
Kedjan erbjuder ett stort utbud av kläder både från deras egna märken som exempelvis 
Zoul och Bondelid, men även från externa märken som Filippa K och Whyred (MQ1, 
2014). Med ett brett sortiment lockar MQ både stilmedvetna män och kvinnor till deras 
butiker och e-handel (MQ1, 2014). 
  
Företagets huvudkontor ligger i Göteborg där omkring 80 anställda arbetar (MQ1, 
2014). För att kontrollera och säkerställa en god kvalitet på vad som säljs i butik har 
MQ två produktionskontor i Shanghai och Bangladesh samt en kontaktperson i Turkiet 
(MQ1, 2014). En annan betydande del i verksamheten är kundklubben som består av 
över 500 000 lojala kunder (MQ1, 2014). Under våren 2013 vann MQ det prestigefulla 
priset ”årets kundklubb” på Retail Awards. Sedan 18 juni 2010 är MQ:s aktie noterad 
på Stockholmsbörsen NASDAQ OMX (MQ1, 2014). 
  
MQ Vision ”Vi vill göra kunden framgångsrik” 
”Vi finns här för att hjälpa dig som vill klä dig med stil, i vardag såväl som till fest. 
Alltid, och överallt.”(MQ1, 2014) 
  
MQ affärsidé ”Selected diversity”. 
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– ”Vilket betyder att vi befinner oss i den spännande kontrasten mellan utvalt och 
mångsidigt. Utvalt, för att vi ställer höga krav på vad som är bra nog för att hamna i 
våra butiker. Mångsidigt, för att vi trivs i en mix av kvalitetsvarumärken och starka 
personligheter. Vi vet att olika tillfällen kräver olika utryck.” (MQ1, 2014) 
  
Det är en affärsidé som genomsyrar hela verksamheten, där kvalité och hållbarhet är 
något som prioriteras i allra högsta grad (MQ2, 2014). MQ arbetar därför med att hitta 
nya alternativ till material och en stor uppgift är att informera kunderna om hur de kan 
konsumera på ett ansvarsfullt sätt (MQ2, 2014). 
  

1.6 Avgränsning 
 

Det finns många olika typer av tekniker, men i denna studie kommer vi avgränsa oss 
till att enbart undersöka eventuella möjligheter och potentialen kring RFID-teknik. 
Anledningen till detta är för att MQ har uttryckt ett speciellt intresse för just den typen 
av teknik. Eftersom MQ fungerar som ett fallföretag i studien och är verksamma inom 
klädbranschen är det även naturligt att avgränsa arbetet till klädbranschen, även fast 
potentialen finns i flera olika typer av industrier. 
 
Studien kommer hålla ett övergripande företagsperspektiv för att i huvudsak undersöka 
hela flödet från leverantörer till butik. På grund av begränsat med tid kommer vi inte gå 
in på detaljnivå utan fokus ligger på de aktiviteter eller processer som vi anser vara 
mest intressanta för att undersöka studiens syfte.  
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2.   Teoretisk metod 
 

Under detta kapitel ämnar vi belysa vår förförståelse och dess påverkan på studien. 
Även synen på kunskap och vår kunskapssyn i relation till studiens vetenskapliga 
ansats och övergripande forskningsstrategi diskuteras. Kapitlet avslutas med en 
granskning av källorna som har använts. 
  

2.1 Val av ämne och fallföretag 
 

Två stora intressen för oss båda är mode och ekonomi och i en framtida karriär hoppas 
vi kunna kombinera dessa genom att arbeta inom klädbranschen. För att redan under 
studietiden komma i kontakt med den branschen ville vi skriva det avslutande 
examensarbetet mot ett befintligt företag. Vid uppstarten av arbetet satt vi därför och 
funderade vilka företag som eventuellt skulle kunna vara av intresse och förfrågningar 
skickades ut till ett flertal olika företag i varierande storlek. Först med att visa intresse 
var MQ och deras huvudkontor i Göteborg. De nämnde olika projekt som de ville ha 
hjälp med att undersöka, varav en eventuell implementering av RFID var ett. 
  
Redan under den första terminen på civilekonomprogrammet med inriktning mot 
handel & logistik kom vi i kontakt med RFID genom ett case-arbete om Zara. Genast 
väcktes intresset gällande tekniken och därför kändes ämnesvalet för examensarbetet 
spännande när MQ föreslog det. Extra intressant kändes ämnet då RFID är en relativt 
ny och oexploaterad teknik som förväntas spå en lysande framtid av många forskare. 
  
För att på bästa sätt besvara problemformuleringen, “vilken eventuell potential och 
möjligheter finns med en implementering av RFID i ett mindre klädföretags 
logistikprocesser och hur kan RFID implementeras på bästa sätt?” kommer en 
fallstudie göras på klädföretaget MQ. Utmärkande drag för fallstudier är att fokus 
enbart ligger på ett undersökningsobjekt i förhoppning att få unik och givande 
information genom att studera ett objekt i detalj (Denscombe, 2009, s. 41-42). 
Sannolikheten att fånga mer djupgående information som kan visa på komplexa 
situationer är då enligt författaren större än om ett flertal objekt undersöks. För att 
besvara problemformuleringen som är relativt bred i sin utformning anser vi att det 
mest optimala sättet för informationsinsamling är att just fokusera på ett specifikt fall 
och sätta sig in i de olika delarna inom företaget som i slutändan har en inverkan på 
vilken potential och möjligheter som finns och hur RFID kan implementeras på bästa 
sätt. 
  
Enligt Merriam (1994, s. 22) bör man i en fallstudie inrikta sig på flera variabler som är 
av intresse för det studerade objektet. På så vis kan större vikt enligt författaren läggas 
vid helheten och samspelet mellan de olika delarna, vilket vi menar underlättar 
besvarandet av problemformuleringen. Detta är något som Merriam (1994, s. 25) 
utvecklar vidare och förklarar att ett samspel mellan delar kan belysas i högre grad 
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genom att lägga fokus på ett speciellt objekt vilket är vanligt när det är svårt att skilja 
en variabel från den större kontexten. Vi får således möjlighet att undersöka respektive 
del som faktiskt ligger till grund för resultatet samt hur dem påverkar varandra och 
helhetsbedömningen. 
  
I denna studie använder vi som nämnt oss av MQ som ett exempel för att undersöka 
eventuell potential och möjligheter med en implementering av RFID och hur en 
implementering kan göras på bästa sätt, inte enbart för MQ utan även för andra företag 
med liknande förutsättningar. Målsättningen är därför att påvisa det generella genom 
att först fokusera på det enskilda (Denscombe, 2009, s. 41). 

  

2.2  Förförståelse 
  
Widerberg (2002, s. 26) anser att förförståelsen, dvs. den kunskap och de förväntningar 
personer för med sig in i studien, utgör grunden för all typ av förståelse. Författaren 
förklarar vidare att alla tolkningar som görs föregås av förutfattade meningar och ju 
mer utförlig beskrivning av dessa desto tydligare blir tolkningsprocessen. Enligt 
Lundahl & Skärvad (1999, s. 60) besitter alla människor en föreställningsram, vilket är 
ett system av antaganden som formas utifrån uppfostran, erfarenhet eller yrkesroll. 
Författarna förklarar att denna begränsar forskaren i vad den ser, tänker och agerar. 
Därför anser vi det viktigt att redogöra för vår förförståelse samt hur den kan påverka 
studien och de antaganden och tolkningar som görs. 
 
Förförståelse finns på tre olika plan, allmän, teoretisk och utifrån val av kunskapssyn 
(Johanson Lindfors, 1993, s. 76). Den allmänna kommer från arbetserfarenhet och 
omgivningen medan den teoretiska istället är från den kunskap forskaren aktivt har 
samlat på sig, exempelvis från studier (Johanson Lindfors, 1993, s. 76). Studiens 
kunskapssyn avgör hur stor del förförståelsen har i studien (Bryman, 2011, s. 32-33). 
  
Den aspekt av förförståelse som vi anser har betydelse i denna studie är den allmänna 
förförståelsen och speciellt arbetserfarenheten som skiljer sig mellan studiens 
uppsatsförfattare. Brännström har utifrån hennes arbetslivserfarenhet större insikt i 
fallstudieföretaget MQs, verksamhet då hon dels idag arbetar extra som butiksbiträde i 
en butik i Umeå samt att hon under våren 2014 gjorde praktik på MQs huvudkontor. 
Hugosson-Wallgren å andra sidan har inte samma erfarenhet vilket medför att 
föreställningsramen och de tolkningar som görs möjligtvis kan skilja sig åt. 
  
Att Brännström har praktisk erfarenhet och större insyn i MQs verksamhet kan ses från 
två håll. Det kan dels innebära att hon har förutfattade meningar och tror sig veta hur 
saker och ting är utan att ta reda på säker fakta, vilket kan leda till felaktiga och 
subjektiva tolkningar, något studien försöker undvika. Samtidigt kan Brännströms 
förförståelse vändas till något positivt eftersom hon i högre utsträckning kan ifrågasätta 
och på så vis finna brister eller styrkor i MQs verksamhet som har betydelse för 
slutsatserna av studien. Eftersom Hugosson-Wallgren inte har samma praktiska 
förförståelse kan hon således hålla ett mer objektivt förhållningssätt till MQ. Den skilda 
förförståelsen är något som vi ser som positivt då den medför skilda synvinklar vilket 
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kan leda till djupa och intressanta diskussioner. Detta finner vi extra viktigt utifrån 
studiens problemformulering, ”vilken eventuell potential och möjligheter finns med en 
implementering av RFID i ett mindre klädföretags logistikprocesser och hur kan RFID 
implementeras på bästa sätt?”. Den skilda förförståelsen innebär att olika potential och 
möjligheter kan identifieras och diskuterats för att slutligen resultera i passande 
slutsatser. 
  
Oavsett förförståelse är det viktigt att författarna själva är medvetna om sin 
föreställningsram då den påverkar studiens metod, resultat och upplägg (Lundahl & 
Skärvad, 1999, s. 61). Genom att diskutera den skilda förförståelsen anser vi att 
studiens trovärdighet stärks eftersom vi är mer medvetna om förförståelsens inverkan 
och därför försöker hålla oss objektiva och opartiska i studien som helhet, trots att det 
förs diskussioner huruvida det är önskvärt eller ens möjligt (Lundahl & Skärvad, 1999, 
s. 74). 
  

2.3 Kunskapssyn 
  
Kunskapsteoretiska frågeställningar kan anta olika angreppssätt beroende på hur 
forskare uppfattar fenomenet och verkligheten (Fejes & Thornberg, 2015, s. 22). Hur vi 
formulerar frågeställningen menar författarna i sin tur påverkar den fortsatta 
forskningsprocessen. Detta blir centralt vid valet av metod för datainsamlingen samt 
hur kunskapen inom ämnesområdet tolkas (Fejes & Thornberg, 2015, s. 22; Bryman, 
2011, s. 29). 
  
Johansson Lindfors (1993, s. 11) gör en distinkt uppdelning mellan två kunskapssyner, 
där positivism och hermeneutik är motsättningar till varandra. Positivismen utgår från 
ett objektivt förhållningssätt, vilket innebär att kunskap ska bekräftas genom fakta och 
vara fritt från egna värderingar (Johansson Lindfors, 1993, s. 11). Endast sådana 
fenomen som kan bekräftas genom det egna sinnet är kunskap enligt författaren. 
Positivismen vill generera hypoteser som kan testas och för att sedan kunna förklara det 
mänskliga beteendet (Bryman, 2011, s. 30). Detta återspeglar den distinkta skillnaden 
mellan de två kunskapssynerna, då hermeneutik istället syftar till att förstå det 
mänskliga beteendet (Fejes & Thornberg, 2015, s. 71). Hermeneutiken bygger på att 
studera verkligheten genom att tolka, förstå och förmedla människors egna upplevelser 
av ett fenomen (Fejes & Thornberg, 2015, s. 71). Utifrån studiens problemformulering, 
”vilken eventuell potential och möjligheter finns med en implementering av RFID i ett 
mindre klädföretags logistikprocesser och hur kan RFID implementeras på bästa 
sätt?” är inte tanken att försöka bekräfta fakta eller testa hypoteser utan fokus ligger på 
att undersöka viktiga aspekter vilket även syftet i studien visar på.  Avsikten är således 
snarare att försöka skapa en djupare förståelse genom att tolka respondenters åsikter 
och uppfattningar för att sedan kunna besvara problemformuleringen. Därför anser vi 
att vår kunskapssyn stämmer bättre in på hermeneutik. 
  
Detta leder oss in på de ontologiska frågeställningarna, där vi använder oss av 
konstruktionism som utgångspunkt i vår studie. Till skillnad från objektivism som utgår 
från att sociala företeelser existerar oberoende av sociala aktörer, utgår konstruktionism 
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från att det finns flera olika verkligheter och att sociala egenskaper är resultatet av ett 
samspel med andra människor (Bryman, 2011, s. 36). Istället för fakta är det åsikter 
och uppfattningar som utgör grunden för antaganden och forskare gör sina 
bedömningar utifrån att observera och använda sin intuition för att förstå vad som 
händer i en viss miljö (Merriam, 1994, s. 31). Det innebär att den sociala omvärlden 
tolkas utifrån hur deltagarna i en viss omgivning beter sig och hur dem tolkar denna 
verklighet (Bryman, 2011, s. 340). I vår studie kommer respondenternas åsikter och 
uppfattningar ligga till grund för de antagen och slutsatser som görs angående 
problemformuleringen, vilket innebär att verkligheten skapas utifrån deras information. 
Ifall andra respondenter hade intervjuats är det möjligt att slutsatserna hade blivit 
annorlunda, vilket visar på att det finns olika verkligheter något som styrker valet av 
konstruktionism i denna studie.   
  

2.4 Vetenskaplig ansats 
  
Den deduktiva ansatsens huvudsakliga syfte är att testa teorier och hypoteser i 
förhoppning att kunna förkasta eller styrka tidigare forskning (Merriam, 1994, s. 70-
71). Forskaren utgår från teori till empiri, vilket är motsatsen till en induktiv ansats som 
syftar till att ny teori ska genereras utifrån det praktiska forskningsresultatet (Bryman, 
2011, s. 340). Då vi i denna uppsats utgår från det allmänna, RFIDs generella 
möjligheter för att sedan kolla på MQ det "speciella fallet" för att se vad RFID kan 
bidra med, anser vi att en deduktiv ansats i huvudsak tillämpas, vilket Eneroth (1984, s. 
16) även bekräftar. Studien kommer att empiriskt testa olika teorier inom det valda 
ämnesområdet i syfte att hjälpa oss besvara vår problemformulering. Ytterligare 
motiveras det av att i utformningen av intervjufrågor använder vi oss av befintliga 
teorier för att se hur väl teori stämmer överens med verkligheten (Merriam, 1994, s. 
33). Med andra ord innebär detta att studiens teoretiska bakgrund och referensram 
ligger till grund för den empiri som samlas in under intervjuerna. Även analysdelen 
refererar tillbaka till teoridelen vilket Bryman (2011, s. 26-27) menar är ett deduktivt 
angreppssätt. 

 
Johansson Lindfors (1993, s. 59) förklarar dock att forskaren i praktiken sällan håller 
samma förhållningssätt genom hela studien. Detta gäller även i vårt fall, då vi menar att 
det finns inslag av induktion som utgår från att vara tolkande och konstruerande i sin 
art (Johansson Lindfors, 1993, s. 55). Till viss grad anser vi att detta kan motiveras i 
vårt fall, då vi använder MQ som informationskälla när potential och möjligheter kring 
RFID och hur tekniken på bästa sätt kan implementeras undersöks, inte enbart för dem 
utan även för företag med liknande förutsättningar. Denscombe (2009, s. 62) förklarar 
vidare att fallstudier ofta tillämpar en induktiv ansats, då ändamålet är att upptäcka ny 
information som kan ligga till grund för rekommendationer till företaget i fråga, vilket 
denna studie ämnar göra. Även den hermeneutiska kunskapssynen hör i regel samman 
med induktionen och detta stämmer väl överens med studiens övergripande 
förhållningssätt som är subjektivt (Johansson Lindfors, 1993, s. 55). 
 
Samtidigt som induktiva inslag finns är inte det huvudsakliga syftet att utifrån insamlad 
information utveckla nya teoretiska utgångspunkter vilket Merriam (1994, s. 33) anser 
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vara karaktäristiskt för en induktiv ansats. Istället använder vi befintlig teori till att 
undersöka om mer generella teorier tillsammans med insamlad data från 
intervjupersoner visar sig ha någon relevans inom ett mindre klädföretag. På så vis kan 
tidigare teorier eller hypoteser antingen bekräftas eller förkastas vilket återigen går att 
relatera till den deduktiva ansatsen.  

2.5 Kvalitativ forskningsstrategi 
  
Vid forskning kan två olika strategier användas, kvalitativ och kvantitativ (Bryman 
(2011, s. 340). Enligt Bryman (2011, s. 340) håller kvalitativa studier ett angreppsätt 
som snarare bygger på förståelsen av ord, än att kvantifiera och analysera insamlad 
data. Målet med kvalitativa studier är snarare att beskriva och finna de kvalitéer som är 
karaktäriserande för det studerade objektet istället för att mäta dessa kvantitativt med 
olika typer av mätinstrument (Eneroth, 1984, s.47). Kvalitativa studier är generellt sett 
mer inriktade på generering av teori än prövning av den, men enligt Bryman & Bell 
(2013, s. 50) kan även teori undersökas i relation till verkligheten, något denna studie i 
viss utsträckning gör till följd av deduktiva inslag. 
  
För att uppfylla studiens två delsyften, att undersöka om det finns möjligheter och 
eventuell potential med en implementering av RFID samt att undersöka hur RFID kan 
implementeras menar vi att det krävs en djup förståelse för det studerande objektet, 
vilket ett kvalitativt angreppssätt är mer passande för att uppnå enligt Bryman (2011, s. 
340). I studien är inte det viktigaste att via siffror kvantifiera någon mängd utan snarare 
förklara varför och på vilket sätt saker och ting hänger samman för att kunnat ge en 
rekommendation kring hur en implementering skulle kunna se ut och vilka möjligheter 
en sådan skulle medföra. Därför är således frågorna varför och hur viktigare än att 
kvantitativt sätta en siffra på i vilken grad något är viktigt. Fokus är alltså på att skaffa 
en förståelse och helhetsbild för en viss företeelse vilket Merriam (1994, s. 30) enbart 
säger är möjligt genom att använda sig av ett kvalitativt angreppssätt, då ett kvantitativt 
angreppssätt snarare bryter ner en företeelse för att studera de enskilda komponenterna 
var för sig. Merriams (1994) argumentation stämmer överens med studiens perspektiv 
vilket är ett övergripande företagsperspektiv mer riktat mot samband och helhet än 
detaljer. 
  
I den kvalitativa metoden vill forskaren genom observationer och deltagarens egna ord 
förstå beteendet i den naturliga miljön, vilket skiljer sig från den kvantitativa metoden 
som fokuserar på siffror, konstlade miljöer och generaliserbarhet (Bryman, 2011, s. 
371). I studien fungerar MQ som ett fallföretag vilket innebär att den information som 
framkommer grundar sig på medarbetarna i organisationen och samspelet mellan dem. 
Målet är att samla observationer och samordna dem till något fattbart, i form av ett 
begrepp som förklarar fenomenet (Eneroth, 1984, s. 48-49). Respondenternas åsikter 
och våra observationer är därför av stor vikt vilket ligger i linje med den kvalitativa 
studien. Även Merriam (1994, s. 22) menar att fallstudier normalt sett är induktiva och 
presenteras kvalitativt vilket ytterligare styrker valet av kvalitativ studie. 
Avslutningsvis menar Bryman (2011, s. 40-41) att en induktiv ansats med hermeneutik 
som kunskapsteoretiskt synsätt och konstruktionism som ontologisk inriktning stämmer 
väl överens med en kvalitativ studie. 
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2.6 Perspektiv 
  
En viktig utgångspunkt är att redogöra för vilken nivå och detaljeringsgrad studien 
anpassas till. Vilket perspektiv forskaren väljer har en betydelse för hur 
problemområdet studeras samt vilka slutsatser som redogörs för (Johansson- Lindfors, 
1993, s. 37). Utförandet av denna studie görs utifrån ett företagsperspektiv i och med 
att MQs ledning har visat ett intresse för det studerade ämnesområdet och att en 
implementering av RFID skulle beröra företaget i fråga på ett övergripande plan. Målet 
med studien är att synliggöra för MQ vilka områden eller processer som främst 
påverkas av en implementering av RFID och som därför har störst potential. En 
jämförelse görs mellan hur MQ arbetar i deras verksamhet kontra hur processerna 
skulle kunna fungera med hjälp av RFID. På så vis kommer möjligheter och eventuell 
potential kring tekniken att tydliggöras. 
  
Valet av ett företagsperspektiv innebär dock inte att fokus endast riktas mot anställda 
på MQ, utan även externa aktörer intervjuas för att besvara problemformulering och 
syfte. Förutom logistikchef och butikschef kommer externa parter så som RFID-
konsulter och lagerarbetare intervjuas. Studiens utgångspunkt är att samla in 
information som kan vara till nytta för MQ ur ett företagsperspektiv. Våra slutsatser 
riktas dels mot ledningen på MQ för att delge tillräckligt med information, kunskap och 
rekommendationer som grund för ett möjligt investeringsbeslut, men vi vill samtidigt 
bidra med allmän kunskap om hur RFID kan implementeras i mindre klädföretag och 
vilka möjligheter samt eventuell potential det kan medföra. 
  

2.7 Val av teorier 
  
Enligt Johansson Lindfors (1993, s. 81) har valet av teorier en stor betydelse för 
studiens utformning och har som syfte att besvara problemformuleringen. 
Forskningsarbetet står alltid inför en praktisk verklighet vilket enligt författaren gör det 
ännu viktigare att välja teorier som är relevanta för studien och som kan ge kraft i 
argumentationen. Väsentligt är därför att kritiskt granska sina källor och trovärdigheten 
i sina teoretiska utgångspunkter (Johansson Lindfors, 1993, s. 81). Studiens valda 
teorier kommer därmed ligga till grund för tankegångarna i arbetet samt ha som syfte 
att besvara problemformuleringen. För att undersöka syftet med studien används främst 
teorier inom supply chain management samt teorier kring implementering med fokus på 
ny teknik. Dessa teorier utgör tillsammans en viktig del i vår argumentation och är 
avgörande för teknikens möjligheter att integreras samt uppnå sin fulla potential. 
Främst refereras teorier inom supply chain management till Martin Christopher 
(exempelvis 2000; 2001; 2011) som är en framstående professor inom ämnet. Vi ser 
författaren som en trovärdig källa då han varit aktiv länge samt att många andra 
forskningsstudier refererar till honom. 
  
Vidare får teorier kring RFID-teknik och klädbranschen stor plats i referensramen, 
detta för att synliggöra kontexten av forskningsämnet samt att det stämmer överens 
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med avgränsningen av arbetet. Främst används facklitteratur från författarna Dennis 
Brown (2007); Yan et al. (2008); och Henrik Pålsson (2009) för att förklara de tekniska 
aspekterna med RFID. De används för att få en generell och övergripande kunskap om 
ämnet, då litteratur kring RFID kopplat till klädbranschen i dagsläget är begränsad. 
Teorierna visar på det logistiska värdet med RFID, vilka möjligheter och potential det 
kan medföra samt vilka svårigheter det finns. För att sätta in tekniken i en kontext 
använder vi oss även av vetenskapliga artiklar som diskuterar karaktäristiska drag med 
klädbranschen. Då forskningsområdet är begränsat väljer vi ut de mest relevanta 
artiklarna i syfte att besvara problemformuleringen. Exempelvis använder vi oss av 
Thiessie et al. (2009); Fernie et al. (2010); och även här Martin Christopher (2004) 
som alla har gjort studier kring RFID i klädbranschen. Tillsammans utgör dessa teorier 
utgångspunkten för studien och påverkar den empiriska insamlingen. Johansson 
Lindfors (1993, s. 88-89) menar att det är viktigt att enbart använda teorier som är av 
hög relevans och aktualitet för studien så att teori kan kopplas till datainsamling, vilket 
vi anser oss lyckas med. 
  

2.8 Litteratursökning 
  
I denna studie har främst två typer av källor använts, facklitteratur och vetenskapliga 
källor. Enligt Denscombe (1898, s. 188) bör den största delen av insamlad information 
komma från dessa två typer av källor eftersom dem bidrar med kunskap som kan vara 
nyttig i olika typer av studier. För att hitta relevanta vetenskapliga artiklar har de 
vanligaste sökorden varit, supply chain management, logistics, lean, agile, RFID, 
integration, implementation, implementation technology, difficulties and challanges, 
barcode, retail och fashion. Dessa sökord har kombinerats på olika sätt för att hitta 
artiklar som passar studiens syfte och för att kunna besvara problemformuleringen. För 
att hitta relevanta vetenskapliga artiklar har två databaser använts i störst utsträckning, 
Business Source Premier och Emerald Journals. I enstaka fall när problem uppstått med 
de ordinarie databaserna har även Google Scholar använts som ett komplement. 
Artiklarna som har funnits där anser vi ändå vara lämpliga då dem har refererats av 
många andra forskare. Eftersom vår studie även är inriktad mot logistik har vi använt 
journaler inriktade dels mot logistik men även mot den tekniska aspekten i studien, 
RFID. 
  
Både Business Source Premier och Emerald Journals tillhör två av de största och mest 
populära databaserna. Exempelvis innefattar Business Source Premier över 2000 
journaler inom ett brett utbud av områden som ekonomi, informationssystem, logistik 
och management (EBSCO, 2015). När teorikapitlet skrevs upptäcktes en viss 
begränsning i att främst använda två databaser som var mer inriktade mot management 
och ekonomi samt facklitteratur. Utbudet av teknik och främst RFID var bristande, men 
då vi valde att komplettera med journaler mer inriktade mot logistik och teknik anser vi 
att litteratursökningen ändå blev av god kvalité. 
  
Ytterligare insamling av vetenskapliga artiklar har gjorts genom att granska 
referenslistor från tidigare använda artiklar och facklitteratur, på så vis har fler 
relevanta artiklar hittats. Genom att studera referenslistor har vi även haft möjlighet att 
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i största möjliga mån gå tillbaka till primärkällan för att undvika att felaktiga eller 
subjektiva tolkningar gjorts vilket stärker informationen som studien är baserad på. De 
flesta av artiklarna som använts har blivit vetenskapligt granskade och är således peer 
review vilket ökat tillförlitligheten. Att ha granskat deras referenslistor anser vi därför 
inte vara ett problem utan snarare ett bra sätt för vidare litteratursökning. Eftersom en 
fallstudie på MQ har gjorts i denna studie har även information hämtats från deras 
hemsida vilket kan kritiseras då informationen där kan vara vinklad eller felaktig. Vi 
menar dock att detta inte har haft stor betydelse för vår studie då informationen där 
främst gäller deras organisation, vision och verksamhet. 
  
För att avgöra relevansen för vetenskapliga artiklar började vi med att läsa 
sammanfattning, inledning och slutsats för att få en överblick över vad artikeln 
handlade om. Märkte vi att informationen kunde vara till nytta i vår studie läste vi 
igenom hela artikeln och markerade huvudpunkter. Denna process var speciellt 
användbar för att hitta ett ”gap” i tidigare forskning och för att veta hur och på vilket 
sätt tidigare forskare undersökt ämnet, exempelvis om ämnet undersökts främst 
teoretiskt eller om mer empiriska studier gjorts. Med en grundlig litteratursökning har 
det blivit enklare att motivera våra val. Under studiens gång har ytterligare sökning av 
artiklar gjorts för att komplettera och utveckla vissa delar där det ansetts nödvändigt. 
  
Vid insamling av facklitteratur har Umeå Universitets sökmotor använts, men vi har 
även tagit hjälp av personal på Umeå Universitets bibliotek (UB) för att finna 
användbar facklitteratur. Anledningen till att vi valde att komplettera med facklitteratur 
är för att dem ofta till skillnad från vetenskapliga artiklar är mer övergripande och 
generella i sin art vilket underlättat för studien. Mycket av den facklitteratur som 
använts har även blivit refererad i flera artiklar, exempelvis litteratur av Martin 
Christopher vilket vi menar styrker informationen. Metodkapitlet är enbart baserat på 
facklitteratur eftersom de vetenskapliga artiklarna som finns inom området ofta är 
förkortningar och innehåller därför inte all information som var nödvändig i studien. 
Genom att välja facklitteratur kunde flera olika böcker användas för att styrka och bidra 
med förståelse över hur forskningen ska genomföras. 
   

2.9 Kritik av sekundärkällor 
  
Källkritik är någon som har blivit allt mer omtalat på senare tid. Det betyder att 
forskaren försöker bestämma huruvida en källa är tillförlitlig och trovärdig för studiens 
valda syfte och problemformulering (Johansson Lindfors, 1993, s. 87). För att få ett så 
tillförlitligt och bra resultat av vår studie som möjligt anser vi att det är viktigt att 
kritiskt granska använda sekundärkällor något som kan göras utifrån olika kriterier. 
Denscombe (1998, s. 198-199) benämner kriterierna som autenticitet, trovärdighet, 
representativitet och innebörd. Det finns även andra forskare som diskuterat innehållet 
i dessa kriterier men benämnt dem på annat sätt. Alvesson & Sköldberg (2008, s. 223-
226) nämner exempelvis kriterierna äkthet, tendens, avstånd och beroende. Eftersom 
den senare indelningen är mer aktuell har vi valt att följa den för vår redogörelse. 
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Äkthetskriteriet syftar till att kontrollera om en källa verkligen kan räknas som en källa 
(Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 223). Detta benämner Denscombe (1998, s. 198) som 
autenticitet och är tänkt att säkerställa att källan inte är en omskrivning av sanningen 
eller en förfalskning. Vår studie har grundat sig på facklitteratur och vetenskapliga 
artiklar som blivit peer review och därför är granskade, vilket innebär att de mest troligt 
är sanningsenliga. När vi använt oss av facklitteratur har vi utgått från forskare som är 
framstående inom ämnesområdet. Flera av dessa har ingått som obligatorisk 
kurslitteratur under vår studietid på universitet vilket styrkt dess trovärdighet. Detta 
samtidigt som vi har varit noga i vårt urval av författare och artiklar förklarar varför vi 
anser oss ha uppfyllt äkthetskriteriet. 
  
Tendens identifierar Alvesson & Sköldberg (2008, s. 224) som ett kriterium för att 
mäta i vilken grad källan medvetet eller omedvetet tenderar att vinkla informationen. 
För att undersöka i vilken grad en text är vinklad kan det vara bra att veta i vilket syfte 
texten skrevs och vem som låg bakom den (Denscombe, 1998, s. 198). Att svara på 
huruvida en text är vinklad eller inte anser vi dock vara svårt eftersom vissa artiklar 
skrevs för mer än tio år sedan. Vi kan således inte säkerställa att informationen inte är 
vinklad, men genom att använda välkända forskare som exempelvis Christopher anser 
vi att chansen har reducerats. Ett annat sätt har varit att jämföra olika källor för att se 
om vissa påståenden skiljt sig väsentligt eller om det funnits ett samband inom 
forskningsämnet. Risken finns att källorna är vinklade, men trots detta anser vi att våra 
teoretiska utgångspunkter har hållit en hög kvalitet och att ingen tydlig misstanke har 
synliggjorts. 
  
Avstånd innebär att källans trovärdighet kan variera beroende på hur lång tid källan är 
från händelsen (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 226). När en längre tid har passerat 
finns större anledning till att tvivla på källan, något som kan förklaras av det mänskliga 
minnet som försämras över tid (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 226). Detta är något 
som Johansson Lindfors (1993, s. 89) motsäger och förklarar att en artikel eller bok 
inte behöver bli inaktuell enbart på grund av ett gammalt datum. Författaren menar att 
det är möjligt att använda källor av äldre slag så länge författarna av studien är 
medvetna och uppdaterade om eventuella ändringar. Till följd av det har vi i studien 
använt både nyare information, främst kring tekniken RFID, men även tagit del av 
äldre källor som fortfarande är aktuella och blivit refererade av nyare forskare. 
Eftersom vi har försökt gå tillbaka till primärkällan när det varit möjligt har vi ständigt 
tagit tidigare forskning i beaktning samtidigt som vi fått möjlighet att ta del av nyare 
studier. Utifrån detta anser vi oss ha uppfyllt avståndskriteriet. 
  
Beroende är det fjärde kriteriet som diskuterar hur många personer informationen har 
förts vidare från innan den aktuella uppgiftslämnaren tagit del av detta (Alvesson & 
Sköldberg, 2008, s. 226). Författarna menar att källan ska vara oberoende och inte 
agera som någon mellanhand. Risken finns att informationen misstolkas när den 
passerar genom andra (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 226). För att hantera kriteriet 
har vi som tidigare nämnt försökt gå tillbaka till ursprungskällan för att säkerställa att 
ingen information har förvrängts, speciellt om informationen varit av stor betydelse för 
vår studie. I vissa fall har det inte varit möjligt att göra varpå vi valt att ändå använda 
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sekundärkällan. Det skulle kunna innebära att misstolkningar gjorts, men eftersom det 
inte skedde ofta ser vi inget större problem i det. 
  
 
 



19 
 

 

3.    Teori 
 

 
 
Figur 1. Sammanfattande figur över upplägget i den teoretiska bakgrunden 

 
Som en indelande del vill vi visa hur teorierna i detta kapitel används för att uppfylla 
problemformuleringen i denna studie. Som ett stöd för att besvara den första delen i 
problemformuleringen som är, vilken eventuell potential och möjligheter finns med en 
implementering av RFID i ett mindre klädföretags logistikprocesser? kommer främst 
tre områden av teorier användas. Dessa är grundläggande teori om logistik, olika 
företagsfilosofier samt faktorer som är viktiga vid implementering av ny teknik i ett 
företag eller supply chain. Gemensamt för teorierna är att dem är generella i sin 
utformning och inte går in på detaljer som är riktade mot en specifik bransch eller 
liknande vilket gör dem användbara även för vår studie. De tar även upp viktiga 
aspekter och faktorer som vi anser har betydelse för oss för att kunna besvara vilken 
potential och vilka möjligheter en implementering skulle kunna medföra dels för MQ 
men även för andra mindre klädföretag med liknande förutsättningar. Nedan görs en 
redogörelse för teorierna på ett generellt plan och sedan i analys och diskussion kopplas 
teori med empiri insamlad från fallföretaget MQ samman. 
  

3.1 Teoretisk bakgrund 
  
I detta kapitel belyses tidigare forskning som är tänkt att bidra med grundläggande 
kunskap för läsaren och fungera som underlag för kommande delar i studien. Kapitlet 
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leder in på den teoretiska referensramen som presenteras i kapitlet efter och som 
diskuterar den tekniska aspekten av implementeringen. Den teoretiska bakgrunden 
kommer tillsammans med den teoretiska referensramen fungera som utgångspunkt i 
den kvalitativa undersökning som avses genomföras. 
  

3.1.1 Logistik och logistiksystemet 
 Logistik kan definieras som “att på ett effektivt sätt planera, genomföra och styra 
förflyttning och lagring av material och produkter från råvara till slutkund för att 
tillfredsställa kundens behov och önskemål. Dessutom innefattas det informationsflöde 
som behövs för att materialflödet ska fungera”. (Oskarsson et al., 2006, s. 21) 
  
Logistiksystemet kan generellt sett beskrivas genom ett rör med tre komponenter, 
producenter, det egna företaget och kunder (se figur 2). Dessa delar är viktiga var för 
sig, men ännu viktigare är att företaget kan ha en helhetsbild och säkerställa att alla 
aktiviteter, funktioner och processer drar mot ett gemensamt mål (Silf, 2011, s. 4-5). 
För att uppnå en helhetsbild över alla processer både inom det egna företaget och hos 
producenter strävar företag efter att övergå från ett funktionstänk med tydliga 
uppdelningar i funktioner till ett processtänk med extern integration (Oskarsson et al., 
2006, s. 27-28). Denna slutgiltiga fas karaktäriseras enligt författarna av en tydlig 
kundorientering där produkter eller tjänster utformas utifrån kundernas efterfrågan. Det 
är en hög grad av integrering mellan företaget, deras producenter och kunder tack vare 
delad information genom delade informationssystem (Oskarsson et al., 2006, s. 27-28). 
Författarna förklarar vidare att det även finns övergripande samarbeten för att uppnå så 
kostnadseffektiva och snabba flöden som möjligt.  
  
I logistikröret (se figur 2) finns tre typer av flöden, ett fysiskt flöde vilket är material, 
tjänster eller produkter, ett kapitalflöde som löner och intäkter samt ett 
informationsflöde (Silf, 2011, s. 10). Det fysiska flödet går nedströms i kedjan från 
producent till slutkund medan informationsflödet går i motsatt riktning, uppströms, från 
slutkund till producent för att säkerställa att företaget tillverkar varor som kunder 
efterfrågar. För att ett företag ska fungera effektivt är alla tre flöden viktiga och 
beroende av varandra (Silf, 2011, s. 10). Längden på röret motsvarar den tid det tar för 
materialet att passera olika aktiviteter för att till slut nå kunden, vilket kallas för ledtid 
(Silf, 2011, s. 9). Målet är att uppnå så kort ledtid som möjligt för att minska 
kapitalbindningen och snabbt kunna ge kunder varor som de efterfrågar (Silf, 2011, s. 
9). 

         
         
         
	  
	  	         

 

 
         
         
         
         
	  
	  	      

 

  

 

 

	  
Producent 

	  
Egna	  

företaget 

	  
Kunder 

Ledtid 



21 
 

         
   	   	       
         
         

Figur 2. Förklaring av logistikröret 
  
Målet med logistik kan enligt Silf (2011, s. 5) delas in i två kategorier, lönsamhet och 
en helhetsbild. Eftersom lönsamheten hos ett företag är en viktig aspekt för ägarna, är 
ett tydligt mål med logistik att öka lönsamheten enligt författarna. För att lyckas med 
det menar Silf (2011) att det krävs en tydlig helhetsbild över alla funktioner och 
processer både inom företaget och i hela supply chain. Logistik handlar om att få alla 
delar att dra åt samma håll och mot gemensamma mål (Silf, 2011, s. 5). Om företag 
inte lyckas med att skapa en helhetsbild blir resultatet istället suboptimering då varje 
funktion enbart tänker på sig själva, vilket tillslut medför låg lönsamhet och 
konkurrenskraft (Silf, 2011, s. 5). 
  
På senare år har forskare uppmärksammat logistikens roll för ett företags övergripande 
prestation. Ifall logistiken hanteras på ett bra och nytänkande sätt finns chans till 
differentiering gentemot konkurrenter, vilket är viktigt enligt Mentzer et al., (2001, s. 
82) på en hårdnande marknad. Till följd av detta har logistik övergått från att ses som 
en metod för kostnadsreduceringar till att istället ses som en potentiell möjlighet till 
konkurrensfördelar (Mentzer et al., 2001, s. 82). Även Tracey (1998, s. 65) anser att 
logistiken är avgörande för hur väl ett företag kan stå emot en ökad 
konkurrenssituation. Således kan kopplingen göras att företag som väljer att inte 
spendera tid eller kapital på att utveckla deras logistikprocesser får begränsade 
möjligheter till att bli konkurrenskraftig. 
  
Inte enbart forskare utan även ledare har blivit mer medvetna om potentialen kring 
logistik, något som har resulterat i en förändrad syn (Tracey, 1998, s. 65). Tidigare var 
det viktigast att minska kostnader och ha snabba processer för att åstadkomma hög 
trovärdighet i leveranser, men på senare tid har fokus lagts på värdeskapande för 
aktieägare och slutkunder (Hayland et al., 2003, s. 316). Till följd av denna förändring 
försöker ledare inte se logistiken som en isolerad funktion inom företag utan snarare 
som en kompletterande del som ska finnas för att stödja andra funktioner (Mentzer et 
al., 2001, s. 82). Vikten av att ha en god logistik har därför enligt författarna blivit allt 
större för att kunna skapa värde för olika aktörer. Tracey (1998) är en forskare som har 
undersökt relationen mellan värdeskapande aktiviteter och logistik. Resultatet av 
studien visade att logistik är en bidragande faktor för att öka kundservice och 
kundvärde. För att kunna säkerställa detta var två förmågor viktiga, nämligen logistisk 
effektivitet i processer samt flexibilitet, både i processer och gentemot förändrad 
efterfrågan (Tracey, 1998).  
  
För att uppnå både flexibilitet och effektivitet finns två grundstenar inom logistiken, 
filosofierna lean och agile tillverkning (Silf, 2011, s. 5). Nedan görs en djupare 
beskrivning och diskussion kring dessa filosofier. 
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3.1.2 Företagsfilosofier 
  
Lean manufacturing eller lean produktion som det heter på svenska är en filosofi som 
visar på resurshantering inom företag (Chen et al., 2013, s. 531). Författarna förklarar 
vidare att lean härstammar ifrån det japanska Toyota Productions Systems (TPS) och 
den grundläggande idén är att ta bort allt onödigt “waste” som leder till kostnader. 
“Waste” innefattar alla aktiviteter som inte bidrar med värde eller som enbart leder till 
ineffektivtet (Manzouri & Rahman, 2013, s. 46; Chen et al., 2013, s. 533). Wee & Wu 
(2009, s. 336) identifierar åtta typer av “waste” som alla försöker undvika som 
exempelvis överproduktion, väntan, transport eller lagerhållning. Att försöka undvika 
dessa är därför enligt författarna viktigt för att kunna bli konkurrenskraftig på dagens 
marknad. Lean möjliggör en förbättrad konkurrenssituation genom att förbättra kvalité, 
effektivisera processer och ledtider samt minska kostnader eftersom tid och kapital 
används på ett bättre och mer effektivt sätt (Manzouri & Rahman, 2013, s. 44; Wee & 
Wu, 2009, s. 336). Ett lean-inspirerat arbetssätt som blivit vanligare är just-in-time 
(JIT) leveranser vilket innebär att leveranser sker kontinuerligt i mindre storlek för att 
minska lagerhållning och kapitalbindning i hela supply chain och inte enbart inom det 
egna företaget (Golini & Kalchschmidt, 2010, s. 88). Utöver reducering av onödiga 
aktiviteter är målet att göra mer med mindre, arbeta mot en kontinuerlig förbättring och 
skapa goda relationer med inblandade partners både uppströms och nedströms i supply 
chain (Wee & Wu, 2009, s. 45-48). 
  
Trots att lean innebär stor potential i och med reduceringar av “waste” medför det 
samtidigt ökade risker för störningar som kan få konsekvenser (Golini & 
Kalchschmidt, 2010, s. 87-88). Grundidén med lager är enligt författarna att snabbt 
kunna skicka varor till butiker om de tar slut, men när lagernivåerna minskas finns inte 
längre samma möjlighet att tillgodose butiker med påfyllning av varor om leverantörer 
uppströms i supply chain stött på problem i tillverkningen. Risken är således att 
butikerna blir out-of-stock, dvs. står utan varor i flera veckor, vilket både medför 
förlorad försäljning och missnöjda kunder (Golini & Kalchschmidt, 2010, s. 87-88). 
Viktigt för företag blir därför att kunna hantera och motverka sådana situationer. Detta 
är något som tekniken RFID skulle kunna hjälpa till att motverka, vilket kommer 
belysas ytterligare i studien. Eftersom kundvärde och kundservice är i fokus inom lean 
gäller det att alla inblandade parter både intern och externt integreras och arbetar 
tillsammans för att minska dessa risker och för att åstadkomma ett effektivt flöde 
(Manzouri & Rahman, 2013, s. 39). Enligt Panizzolo (1998) innefattas de interna 
delarna av processer och utrustning, tillverkning, planering och kontroll medan de 
externa delarna rör relationen med leverantörer och kunder.  
 
Att åstadkomma lean både internt och externt är dock svårt i praktiken då det innebär 
förändringar i arbetssätt och tekniker som måste skräddarsys för att passa alla 
inblandade parter (Cudney & Elrod, 2011, s. 6-7). Chefer måste även enligt författarna 
kunna hantera medarbetare som är rädda för att förlora deras arbete på grund av 
övergången till lean. Det är med andra ord många förändringar, både strategiskt och 
operationellt som måste genomföras och mycket som måste fungera för att lean ska 
kunna implementeras i hela supply chain. På grund av detta ses implementeringar av 
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lean ofta som en lång och kontinuerlig process innan den är klar (Cudney & Elrod, 
2011, s. 6-7). 
  
För att verkligen kunna utnyttja fördelarna och se resultat gäller det att 
implementeringen görs i hela supply chain (Cudney & Elrod, 2011, s. 8). Lyckas 
implementeringen enbart internt blir den övergripande prestationen inte lika tydlig 
eftersom företag enligt författarna tvingas förlita sig på andra parter för att kunna driva 
sin verksamhet. Arbetar leverantörer ineffektivt och stöter på problem spelar det ingen 
roll hur effektivt det egna företaget arbetar eftersom parterna är beroende av varandra 
(Cudney & Elrod, 2011, s. 8). Utifrån denna diskussion tydliggörs det att god 
kommunikation och delning av information mellan inblandade aktörer är av stor vikt 
för att kunna utnyttja fördelarna av lean och för att kunna hantera eventuella brister 
eller störningar som kan uppstå.  
  
En annan filosofi som kan genomsyra företag är agile vilket karaktäriseras av hög 
flexibilitet i processer som exempelvis tillverkning (Christopher, 2000, s. 37). Tanken 
är att företag ska vara responsiv mot nya trender på marknaden och snabbt kunna 
anpassa tillverkning och design utifrån kunders efterfrågan (Costantino et al., 2011, s. 
451) samt uppnå snabba leveranser, hög flexibilitet samtidigt som kvalitén är hög 
(Cagliano et al., 2004, s. 154). För att möjliggöra det är lösningen starka relationer med 
partners i supply chain, ett bra informationsflöde samt en koordinering av alla flöden 
viktig (Cagliano et al., 2004, s. 154).  
  
Vilken av dessa filosofier som passar bäst beror på nivå av förutsägbarhet, variation 
och volym tillverkningen och marknaden tillåter samt den övergripande 
företagsstrategin (Christopher, 2000, s. 38). Om målet främst är kostnadsreduceringar, 
att produkter är någorlunda standardiserade och kan tillverkas i stora mängder, kan lean 
vara att föredra (Christopher & Towhill, 2001, s. 235). Är däremot tillgänglighet och 
tidsaspekten viktigare, vilken den har blivit i klädbranschen i och med ökad 
konkurrens, samtidigt som produkter inte är standardiserade utan mer efterfrågestyrda 
är agile ett bra val enligt författarna. Detta belyser vikten av att företag är flexibla och 
anpassningsbara för att snabbt kunna svara på kunders skiftande efterfrågan.  
  
Oavsett företagsfilosofi har kraven på styrning och hantering av hela supply chain vuxit 
i och med ökad komplexitet till följd av en snabbt föränderlig marknad (Cooper et al., 
1997, s. 3). Författarna menar att Supply Chain Management handlar om att ha 
kapaciteten och förmågan att anpassa sig till en allt mer osäker miljö och kunna hantera 
oväntade störningar. Målet är att minska den totala mängden resurser som krävs för att 
uppnå hög kundservice (Cooper et al., 1997, s. 3). För att åstadkomma detta kan företag 
inte fungera som en egen enhet utan måste integrera och samarbeta närmare sina 
partners, både uppströms med leverantörer och nedströms mot kunderna (Thai, 2012, s. 
109-110; Brahim-Djelloul et al., 2012, s. 295). Tanken är att integreringen ska gälla 
både för processer, information och olika funktioner vilket är tänkt att resultera i tre 
olika värdeskapande aktiviteter (Morash & Clinton, 1998, s.104). Det första värdet 
uppkommer i form av skalekonomier när olika aktörer kan dela processer och på så vis 
minska kostnader (Childerhouse & Towill, 2011, s. 7445). Företag kan enligt 
författarna även på ett effektivare sätt tillgodose kunder med lämpliga produkter om 
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delningen av information bakåt i kedjan från kund till företag, samt att företag i större 
utsträckning kan skräddarsy produkter (Childerhouse & Towill, 2011, s. 7445). För ett 
klädföretag som MQ kan således värdet resultera i att de utifrån kundernas efterfråga 
kan tillverka och skräddarsy varor som efterfrågas samtidigt som kostnader kan 
reduceras. 
  
Samtidigt som fördelar påvisas av integreringen medför den även risker i form av ökad 
chans för störningar i och med förlängda supply chains (Brahim-Djelloul et al., 2012, s. 
295). För att hantera störningar är ett flöde av information i realtid nödvändigt om 
exempelvis vart produkter befinner sig och hur lagernivåer ser ut (Brahim-Djelloul et 
al., 2012, s. 295). Med ett bra informationsflöde kan hela supply chains övergripande 
prestation förbättras samtidigt som konsekvenser inte behöver bli lika omfattande, detta 
eftersom snabbare information kring avvikelser eller problem blir möjlig (Brahim-
Djelloul et al., 2012, s. 304). Författarna anser även att beslutsfattandet hos chefer 
underlättas med ett förbättrat informationsflöde då inte beslut behöver baseras på 
gissningar utan chefer har aktuell information att falla tillbaka på. På så vis är 
sannolikheten större att rätt beslut fattas vilket är en viktig del för att lyckas nå 
framgång (Brahim-Djelloul et al., 2012, s. 304). 
  
Det är tydligt att en integrering bidrar med fördelar, vilket forskare har 
uppmärksammat, men för att åstadkomma dem sätts höga krav på inblandade parter 
vilket har lett till att en del företag är fortsatt tveksamma (Cooper et al., 1997, s. 3; 
Hayland et al., 2002, s. 316). Utifrån en undersökning baserat på några av världens 
mest utvecklade supply chains visade det sig att många anställda är tveksamma till att 
delge olika typer av information till både kunder och leverantörer (Hayland et al., 2002, 
s. 316). Författarna förklarar att anledningen ligger i bristande tillit mellan olika 
inblandade aktörer. Med bristande tillit blir integreringen lidande vilket i slutändan 
resulterar i låg lönsamhet (Childerhouse & Towill, 2011, s. 7460). Detta visar på ett 
problem med integrering som ledare måste kunna hantera eftersom delning av 
information är grundläggande och av stor vikt för att utveckla en konkurrenskraftig och 
störningstålig supply chain (Hayland et al., 2002, s. 316). 
  
Överlag finns många studier som visar på varför en integrering är viktig, men inga 
förklarar hur en lyckad integrering ska åstadkommas (Pagelle, 2004, s. 462). Trots att 
företag är medvetna om vikten är det lättare sagt än gjort att uppnå då normen snarare 
är att integreringen misslyckas än att den lyckas (Childerhouse & Towill, 2011, s. 
7441). Pagelle (2004) undersökte olika faktorer som har inverkan på utfallet av en 
integrering mellan företag deras kunder och leverantörer. Författaren kom fram till att 
övergripande strategi, företagskultur, kommunikation och belöningssystem alla var 
viktiga faktorer som spelade in. 
  
Då dessa delar inte enbart påverkar integrering utan även implementering kommer vi i 
kommande del diskutera faktorer kring implementering i syfte att besvara 
problemformuleringen: “vilken eventuell potential och möjligheter finns med en 
implementering av RFID i ett mindre klädföretags logistikprocesser och hur kan RFID 
implementeras på bästa sätt? “ 
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3.2 Implementering 
 
Under de senaste decennierna har företag börjat implementera informations teknologi 
(IT) för att automatisera och effektivisera arbetsprocesser i deras verksamhet (Momoh 
& Shehab, 2010, s. 537). I flera fall består teknologin enligt författarna av heterogena 
och standardiserade IT-lösningar. Tekniken har utvecklats genom nya innovativa 
lösningar och har resulterat i att företag fått tillgång till gemensamma uppgifter, 
företagspraxis och information i realtid (Themistocleus et al., 2001, s. 1). De främsta 
fördelarna med en förnyelse av IT är att den nya tekniken kan bidra med att öka den 
globala konkurrenskraften, öka effektiviteten i verksamheten samt överkomma hinder 
som tidigare teknik inte kunnat lösa (Themistocleus et al., 2001, s. 1). 

Trots att IT-utvecklingar medför mycket positivt för företag finns även en baksida, 
speciellt när tekniklösningar måste bytas ut eller uppdateras (Themistocleus et al., 
2001, s. 1). Det är främst integreringsproblem mellan nya och gamla system som kan 
uppstå då applikationer ska kopplas ihop med det redan befintliga systemet Turban & 
Volonino, 2012, s. 288). Även medarbetare kan göra motstånd till IT-förändringar och 
det finns också svårigheter med att utforma en företagsstrategi som skapar 
konkurrensfördelar enbart med hjälp av tekniken (Themistocleus et al., 2001, s. 1).  

Utöver detta överskrider implementering av ny teknik ofta ursprunglig budget och 
tidsplan vilket är problematiskt (Momoh & Shehab, 2010, s. 541). Författarna förklarar 
att anledningen till det beror på bristande kunskap kring hur en implementering av ny 
teknik ska ske på bästa sätt, vilket medför att flera implementeringar avbryts i förtid 
innan de har slutställts. För att undvika att tid och kapital spenderas i onödan är syftet 
med studien att belysa viktig kunskap kring ämnet. Således kan företag undvika 
likviditetsproblem som ofta är en svårighet vid integrering av ny teknik (Momoh & 
Shehab, 2010, s. 541). 

Trots svårigheter kring implementering av ny teknik väger fördelarna ofta över 
samtidigt som en del företag känner sig tvungna att förnya tekniken för att kunna 
konkurrera på den allt hårdnande marknaden (Philippidou et al., 2008, s. 429, 435). 
Effektivitet och produktivitet hamnar enligt författarna allt mer i fokus samtidigt som 
delning av information mellan aktörer blir allt viktigare. Detta påvisar att det finns ett 
stort behov av att hitta nya innovativa lösningar för att förbättra verksamheterna 
(Philippidou et al., 2008, s. 429, 435).  

För att implementeringar av ny teknik ska bli lyckade är det mycket som måste 
överensstämma (Sharma & Yetton, 2003). Det går enligt författarna inte att förlita sig 
på att den tekniska installationen ska gå smärtfritt utan hela verksamheten måste vara 
medveten om och involverad i implementeringen. Därför har olika forskare undersökt 
faktorer som påverkar utfallet av implementeringar (Sharma & Yetton, 2003; 
Dimitriadis & Stevens, 2008) och det är något som presenteras i denna 
forskningsstudie.  

Vilka faktorer som varit av största vikt vid implementeringar varierar utifrån funnen 
litteratur. Några av de mest frekvent diskuterade faktorerna är den övergripande 
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organisationen, strategier inom verksamheten, medarbetares påverkan och tekniken i 
sig (Dimitriadis & Stevens, 2008). Sharma & Yetton (2003) fokuserar däremot mer på 
ledningens, medarbetarnas och organisationens betydelse under implementering. 
Strategi och företagskultur är två viktiga delar för Pagelle (2004) samtidigt som 
Coetsee (1999) påpekar vikten av stöd från ledning och medarbetare. Momoh & 
Shehab (2010, s. 544) nämner även fyra faktorer som är vanliga när implementeringar 
misslyckas nämligen, dolda kostnader vid implementering, bristande träning hos 
medarbetare för att använda tekniken, bristande support från ledningen samt 
missanpassning mellan teknik och den övergripande verksamheten. Denna indelning 
skiljer sig från övrigt identifierade, men vi menar att faktorerna går att relatera till mer 
övergripande faktorer, exempelvis att bristande support från ledning hamnar under 
rubriken ledning. 
  
Utifrån den litteratursökning som gjorts har några faktorer varit återkommande, 
antingen har de diskuterats fritt eller i relation med andra faktorer vilket tyder på att de 
har störst påverkan under implementeringar. Med stöd från tidigare forskning och för 
att underlätta läsandet har vi därför grupperat in faktorerna utifrån litteratursökningen 
(Dimitriadis & Stevens, 2008; Sharma & Yetton, 2003; Pagelle, 2004; Coetsee, 1999). 
Följande grupper har identifierats, organisation, strategi, ledning, medarbetare, kultur 
och teknik. Denna gruppering har även Käld & Nilsson (2012, s. 21) använt sig av 
vilket vi anser vara ytterligare stöd för vår valda gruppering. Eftersom 
problemformuleringen för studien är “vilken eventuell potential och möjligheter finns 
med en implementering av RFID i ett mindre klädföretags logistikprocesser och hur 
kan RFID implementeras på bästa sätt?” tycker vi att det är viktigt att ta hänsyn till 
flera olika faktorer och aspekter som påverkar utfallet av en implementering för att på 
bästa möjliga sätt kunna undersöka eventuell potential och möjligheter med en 
implementering av RFID. 
  
Nedan förklaras delarna mer djupgående för att ge en förståelse om hur de hänger 
samman och påverkar varandra och utfallet av en implementering. 
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       Figur 3. Sammanfattande modell över viktiga faktorer i en implementering 
  

3.2.1 Organisation 
  
För att en implementering av teknik ska bli lyckad finns flera aspekter som en 
organisation måste ta hänsyn till (Helo et al., 2008). Enligt författarna krävs det bland 
annat att hela organisationen är med på den strukturella förändringen som kan ske och 
inte bara enskilda funktioner inom verksamheten. Den organisatoriska miljön ska 
främja en strukturell förändring, som berör både arbetsprocesser, arbetsuppgifter och 
relationerna i supply chain (Helo et al., 2008). Organisationen måste enligt Helo et al., 
(2008) ha en gemensam strategi, då prestandan och utfallet av tekniken hänger på 
viljan från både ledning och anställda att anpassa sig. Hela organisationen ska ha ett 
gemensamt mål och ett förtroende för att informationen ska förbättra samarbetet 
(Fawcett et al., 2007, s. 367). 
 
Enligt tidigare forskning är det inte den teknologiska omställningen som är den största 
utmaningen för en lyckad implementering (Scott & Vessey, 2000). I många fall beror 
misslyckandet på att organisationen inte lyckats definiera sina verksamhetsmål eller 
hur dem ska uppfyllas (Helo et al., 2008). Som tidigare nämnt är drastiska förändringar 
i arbetssätt, otydliga mål, bristande kunskap hos användare och dåligt engagemang från 
chefer några risker som har identifierats för en misslyckad implementering. 
Organisationen måste därför ta hänsyn till detta vid sin planering, både gällande vilken 
design av affärssystem som passar bäst, hur de ska lägga upp kontroll och uppföljning, 
samt vilken nivå engagemanget och utbildningen från användarna ska läggas på 
(Huang et al., 2004). Enligt (Momoh & Shehab, 2010, s. 542) beror ofta en misslyckad 
eller kostsam implementering på att tekniken är inkompatibel med organisationens 
behov och verksamhetsprocesser. Konsekvenserna kan bli att mjukvaran måste 
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modifierats, vilket är kostsamt och kräver kontinuerligt underhåll, eller att 
organisationen måste anpassa sina arbetsprocesser för att integreras i affärssystemet 
(Soh et al., 2000, s. 47). 
  
I många fall uppfylls inte implementeringens fulla potential på grund av att 
verksamheten inte är organiserad på ett sätt som kan dra nytta av fördelarna (Ehie & 
Madsen, 2005, s. 555). Anledningen till det kan bero på att organisationen inte är redo 
att integrera sina verksamhetsdelar med varandra (Soh et al., 2000, s. 47). Författarna 
förklarar vidare att organisationen inte har lyckats skapa en gemensam strategi utan 
istället har verksamhetsdelarna olika mål och agendor som kommer i konflikt med 
varandra. Den största utmaningen blir därför att identifiera organisationens specifika 
krav för att kunna matcha det med teknikens funktionalitet (Momoh & Shehab, 2010, s. 
546). Lyckas dem inte menar författarna att risken finns att fel typ av teknik väljs eller 
att integrationen mellan tekniken och organisationen blir dåligt utförd, varpå fördelarna 
inte blir lika tydliga. Det är därför viktigt att företag inte implementerar någon teknik 
utan att först tänka efter både en och två gånger om vilket typ som är mest lämplig 
utifrån deras krav (Momoh & Shehab, 2010, s. 546). 

 

3.2.2 Strategi 
  
Det finns flera olika definitioner av strategi, men dessa innefattar ofta delar som 
formulering av mission och vision för företaget, målsättningar som ska uppnås samt 
övergripande bestämmelser om hur företagets resurser ska användas på ett sätt som gör 
att målsättningarna uppfylls (Galbraith & Nathanson, 1978, s. 3). Vid 
implementeringar av ny teknik är det viktigt att företag har en tydlig företagsstrategi 
som innehåller målsättningar, både på lång- och kort sikt samt visioner om vad 
implementeringen ska bidra med för olika fördelar som exempelvis förbättrat 
finansiellt resultat eller förbättrad kommunikation (Dimitriadis & Stevens, 2008, s. 
499). Allt som oftast är det företagets VD tillsammans med andra medlemmar i 
ledningen som arbetar fram en passande strategi (Payne & Frow, 2005, s. 170). 
  
Momoh & Shehab (2010) diskuterar anledningar till varför teknikimplementeringar 
misslyckas och nämner då bristande förståelse från företagets sida som en viktig faktor. 
Författarna menar att företag som genomför en implementering ibland inte är medvetna 
om alla fördelar med tekniken, eftersom företag inte har den företagsstruktur eller 
strategi som behövs för att dra nytta av fördelarna. I många fall har avdelningar inom 
företag en skild syn på hur verksamheten ska skötas och vilka mål som ska uppfyllas 
(Momoh & Shehab, 2010, s. 546). Olika mål och skild syn på hur saker ska göras 
ställer inte enbart till med problem inom företaget utan även för hela supply chain 
(Hellström et al., 2011, s. 518). För att en supply chain ska bli effektiv förklarar 
författaren att det gäller att inblandade parter har gemensamma drivkrafter och 
strategier för hur en implementering av teknik ska genomföras. Enbart om det finns, 
kan fördelar, belöningar och risker fördelas på ett jämt sätt mellan inblandade 
funktioner och aktörer (Hellström et al., 2011, s. 518). 
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Det är svårt att formulera en företagsstrategi, men ännu svårare är att implementera den 
och se till att den fullföljs inom företaget (Hrebiniak, 2006, s. 12-13). Eftersom 
problem kan uppstå redan internt i företaget visar det enligt författaren på svårigheterna 
med att även implementera en strategi som alla aktörer inom supply chain känner sig 
bekväm med. För att lyckas krävs det att ledare på alla nivåer och i olika delar av 
supply chain är inblandade i både formulering och implementering av en strategi 
(Hrebiniak, 2006, s. 12-13). Detta visar på vikten av att ha en tydlig strategi som alla 
avdelningar tillsammans har arbetat fram (Momoh & Shehab, 2010, s. 546). 
  

3.2.3 Ledning 
  
Dimitriadis & Stevens (2008, s. 500) påpekar att ledningen har stor betydelse för 
huruvida en implementering blir lyckad eller misslyckad. Coetsee (1999, s. 204) 
förklarar att implementeringar ofta medför förändringar både för företaget i stort och 
deras medarbetare. Därför gäller det att ledningen har förmågan att hantera 
förändringar på ett smidigt sätt, samt att de lyckas väcka alla intressegruppers 
engagemang, vilket ofta benämns som change management (Coetsee, 1999, s. 204). 
Det gäller att ledningen visar ett stort engagemang och sedan kan sprida detta vidare till 
intressenterna och påvisa nyttan och värdet av implementeringen (Sharma & Yetton, 
2005, s.535). På så sätt minskas risken för att intressenter ska börja motsäga sig 
förändringen, något som kan hända om fördelarna med implementeringen inte är större 
än kostnaderna för dem (Momoh & Shehab, 2010, s. 546).   
  
Det är viktigt att ha ledningens stöd eftersom implementeringar ofta är resursintensiva 
både ur ett tidsperspektiv men även ur ett materialperspektiv (Sharma & Yetton, 2005, 
s. 534). Dessa typer av resurser behövs enligt författarna för att kunna utveckla en bra 
infrastruktur för den nya implementeringen men även för att ge den support till 
slutanvändare som behövs. Turban & Volonino (2012, s. 288) menar att 
implementeringar av ny teknik ofta medför förändringar för medarbetarna i deras 
arbetsuppgifter eller sätt att arbeta vilket ledningen måste vara medveten om och ta 
hänsyn till. Detta blir extra viktigt i och med att de flesta teknikimplementeringarna blir 
avvisade av just medarbetarna på grund av svårigheter med att hantera tekniken, vilket 
i sin tur leder till att den inte utnyttjas till dess fulla potential (Sharma & Yetton, 2005, 
s. 533). Ledare måste därför ständigt arbeta nära sina medarbetare för att kunna 
motivera, uppmuntra, vägleda och ge support så att den nya tekniken används på rätt 
sätt (Sharma & Yetton, 2005, s. 535). På så sätt finns ledare till hands för att hjälpa sina 
medarbetare att ändra sina invanda mönster och rutiner (Sharma & Yetton, 2005, s. 
535). Ett gott ledarskap blir således grundläggande för att driva igenom 
implementeringen och för att få med sig alla inblandade i förändringen (Momoh & 
Shehab, 2010, s. 546). Författarna förklarar dock att det även måste finnas en 
ömsesidig förståelse och beroende mellan medarbetare, tekniken i sig, 
organisationskulturen, företagsstrategin och företagets sätt att arbeta, vilket ledare 
måste klara av att skapa.  
  
Nya implementeringar kan kräva en långsiktig orientering, men aktieägare förväntar sig 
snabba och kortsiktiga resultat (Churchman, 2001, s. 118-119). Detta anser författarna 
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ställer ledning och chefer inför ett dilemma, ledningen måste arbeta för att göra 
aktieägare nöjda, samtidigt som de måste leda implementeringsprocessen av teknik. 
Vid dessa situationer lockas ofta ledningen av mer kortsiktiga lösningarna vilket 
påverkar deras val av teknik (Churchman, 2001, s. 118-119). Istället för att välja 
tekniken som skulle passa bäst in i övergripande strategi och organisation, väljer de 
ofta en typ som istället inte medför några negativa följder på kort sikt, men som i 
längden inte är lika effektiv (Churchman, 2001, s. 118-119). 
  

3.2.4 Medarbetare 
  
Som nämnt ovan har medarbetarna en viktig roll vid implementeringar. Oavsett hur bra 
tekniken är eller hur väl implementeringen är planerad, ligger framgången i 
medarbetarnas händer eftersom det är dem som ska använda tekniken (Momoh & 
Shehab, 2010, s. 547). Har medarbetare bristande kunskap om hur tekniken ska 
användas fallerar värdet av implementeringen enligt författarna. Galbraith & 
Nathanson (1978, s. 1) förklarar därför att det är viktigt att företag är designade på ett 
sätt som underlättar ett passade urval, träning och utveckling av deras medarbetare. 
Dessa måste ha förmågan att klara av sina uppgifter samtidigt som de kan förhålla sig 
till den övergripande strategin, vilket ledningen måste säkerställa (Galbraith & 
Nathanson, 1978, s. 1). 
  
Ett annat hinder gällande medarbetarna är att de kan göra motstånd till eventuella 
implementeringar som kan leda till förändringar för dem, antingen i form av nya 
arbetsuppgifter eller nya rutiner (Turban & Volonino, 2012, s. 288). Hur öppna 
medarbetarna är mot förändringar går dels att härleda till deras personliga attribut och 
kognitiva processer, men även ledarskapet kan påverka medarbetarnas öppenhet genom 
att i ett tidigt skede bidra med information om implementeringen och hur den kommer 
påverka (Jones et al., 2005, s. 362). Återigen belyses alltså vikten av ett bra ledarskap. 
Den övergripande företagskulturen har också betydelse enligt Jones et al., (2005, 364) 
på så vis att ifall företag har en kultur som värderar flexibilitet ses förändringar i större 
utsträckning som något positivt och inte lika skrämmande, vilket smittar av sig på 
medarbetarna som då blir mer öppna. Förespråkar företaget istället mer kontroll och 
struktur kan förändringar ses som negativt enligt författarna. Generellt sett blir 
implementeringar av avancerad teknik mer lyckade i flexibla företag just på grund av 
medarbetarna (Jones et al., 2005, 364). 
  

3.2.5 Kultur 
  
En organisatorisk kultur definieras enligt McMurray (2003) som delade övertygelser 
och värderingar bland människor om ett företags struktur, arbetsmetod samt dess 
ledarskapsstil. I och med förändringar i verksamhetsprocesser inom en organisation kan 
det uppstå motstånd mot att acceptera ny teknik (Seo, 2013, s. 11). Det är speciellt 
vanligt när det gäller implementering av en ny datastandardisering, integrering av 
tvärfunktionella delar, anpassning till nya arbetssätt samt involvering av ett stort 
nummer av aktieägare (Soh et al., 2000, s. 47). I tidigare fall har det visat sig att 
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organisationer som inte har en tillräckligt flexibel anpassningsförmåga ofta har svårt att 
anpassa sig och integrera sina verksamhetsdelar eftersom organisationen har varit fast i 
tidigare sätt att arbeta (Momoh & Shehab, 2010, s. 545). Författarna konstaterar att det 
i vissa fall har det gått så långt att organisationer tvingats till konkurs på grund av att de 
inte klarat av den nya anpassningen och varit tvungen att lämna implementeringen för 
att den varit för tidskrävande och kostsam.  
  
För att en strukturell förändring ska vara möjlig är det därför viktigt att skapa en 
företagskultur som är villiga att förändras (McMurray, 2003). En främjande kultur 
innebär att skapa tydliga mål och arbetssätt som överensstämmer med företagets 
normer och värderingar (McMurray, 2003). Ett annat sätt för att underlätta det 
förändrade arbetsklimatet är att ge användarna utbildning om den nya tekniken, dels för 
att öka kvalitén och tillförlitligheten till systemet, men också för att medarbetarna ska 
känna sig delaktiga (Seo, 2013, s. 11). Det är viktigt att användarna förstår anledningen 
till förändringen i organisationen, strategier och processer, annars kan det att vara svårt 
att dra nytta av konkurrensfördelarna med tekniken, eftersom den annars mest troligt 
inte används i rätt utsträckning eller på rätt sätt (Seo, 2013, s. 11). 

3.2.6 Teknik 
  
En teknisk implementering bör inte endast ses som en IT-lösning utan istället som ett 
system som kan skapa konkurrensfördelar Payne & Frow (2005, s. 170). En 
framgångsrik implementering kan innebära många fördelar i arbetsprocesser och enligt 
författarna är det en förutsättning att den nya tekniken passar in i den mer övergripande 
företagsstrategin. För att underlätta implementeringen är det fördelaktigt om 
integreringen av ny teknik genomförs av både erfarna medarbetare från organisationen, 
samt med hjälp av externa konsulter inom området (Payne & Frow, 2005, s. 170). 
Medarbetare får då chansen att förklara deras tekniska behov samtidigt som 
konsulterna kan komma in med en objektiv syn och välja vilken teknik de tror är mest 
lämplig utifrån företagets förutsättningar (Seo, 2013, s. 11). I tidigare studier av 
Themistocleus et al. (2001, s. 2) belyses det att merkostnader i projektet och 
tidsförseningar är signifikanta problem som saktar ner implementeringstakten och 
därmed påverkar hela projektet. Författaren förklarar vidare att andra problem 
relaterade till tekniken som kan uppstå är konflikter mellan externa aktörer, så som 
konsulter, IT-leverantörer samt interna konflikter. 
  
För att undvika att tidsplanen underskattas och att den ursprungliga budgeten överstigs 
krävs noggrann planering och uppskattning, samt att förberedelserna innefattar en 
helhetssyn för hela implementeringsprocessen (Aiken, 2002, s. 3). I studien av Ehie & 
Madsen (2005) visade det sig att betoningen på IT-infrastruktur hade den lägsta 
korrelationen till en framgångsrik implementering och att det istället är en fråga om att 
sätta strategiska mål för förändringsprocessen. Enligt Momoh & Shehab (2005, s. 551) 
ska inte valet av teknik få styra beslutsfattande när det gäller planering av 
verksamheten. Istället bör företag enligt författarna överväga noga, tänka strategiskt 
och vara medveten om kritiska faktorer för att kunna välja en teknisk lösning som 
lämpar sig bäst för deras arbetsprocesser.  
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4. Teoretisk referensram 
  
I kapitlet framkommer mer ”hårda” teorier kring själva tekniken och dessa fungerar 
som stöd för att främst svara på den andra delen av problemformuleringen, hur kan 
RFID implementeras på bästa sätt? Kapitlet inleds med övergripande introduktion av 
RFID och därefter redogörs för de olika typerna av taggar och frekvenser som finns på 
marknaden idag. Därefter diskuteras fördelar och nackdelar med tekniken och 
avslutningsvis kommer en beskrivning av streckkoder, den teknik som i störst 
utsträckning används i dag istället för RFID. 
  

 
 
Figur 4. Sammanfattande modell över teoretisk referensram och hur de olika delarna 
hänger samman 
  

4.1 Bakgrund RFID 
  
Radio Frequency Identification har en historia från 1935 då tekniken togs fram av 
fysikern Sir Robert Alexander Watson för att identifiera inkommande flygplan under 
Andra Världskriget (Roberti, 2005, s. 1). Vidare förklarar författaren att tekniken sedan 
dess har använts inom flera områden och har haft en revolutionerande utveckling. I dag 
har den tekniska utvecklingen gjort användningen mer standardiserad, priset på taggar 
har blivit lägre, information kan skickas på längre avstånd och läshastigheten har blivit 
allt snabbare, samt att taggar numera klarar av att läsa av flera objekt samtidigt (Brown, 
2007). Detta i samband med Internets utbredning som medfört en ständig uppkoppling 
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och tillgänglighet, har möjliggjort att företag nu kan använda tekniken för att spåra sina 
transporter över hela världen (Brown, 2007). Stora aktörer som The United States 
Department of Defense (DoD) och Wal-Mart har implementerat tekniken och sätter nu 
nya standarder på marknaden. I och med den nästintill perfektion som teknologin kan 
bidra med är avbetalningen för en sådan investering snabbt intjänad. Därför är RFID 
något vi kan vänta oss att se mer av i framtiden enligt Yan et al., (2008, s. 5) 
  

4.2 Övergripande RFID 
  
RFID är ett verktyg för att automatiskt samla in information och används främst till 
identifiering av unika objekt med hjälp av radiovågor (Roberts, 2006, s. 3). Författaren 
förklarar att RFID-utrustningen främst består av tre delar, ett chip, en läsare och en 
värddator. Chippet innehåller ett unikt ID-nummer och digital information som syftar 
till att identifiera ett objekt (Roberts, 2006, s. 3). Chippen finns i olika storlekar men är 
så pass små att de kan placeras på eller i ett objekt. Läsaren läser sedan av och 
kommunicerar informationen vidare till en värddator. Värddatorn förvarar 
informationen och kopplar det till applikationer i ett affärssystem där företag kan 
använda realtidsdata till analyser (Roberts, 2006, s. 3). Insamlad information kan sedan 
användas till att effektivisera arbetsprocesser samt lösa flera komplexa och tidskänsliga 
problem (Brown, 2007, s. 1). 
  
RFID är ett av många verktyg som kan användas till att automatiskt samla in 
information, liknande verktyg är etiketter och streckkoder som kan användas för att 
identifiera objekt (Pålsson, 2009, s. 47). Anledningen till att RFID har blivit så pass 
aktuellt är enligt författaren främst för att det kan automatiseras till en högre grad och 
kan arbeta effektivare med en snabbare hastighet. Med andra ord kan RFID samla in 
information som inte andra verktyg klarar av. I en jämförelse mellan RFID och andra 
Auto-ID verktyg visade det sig att RFID kan bidra till att effektivisera logistikprocesser 
mer än andra verktyg (Pålsson, 2009, s. 47). Resultatet visade också att teknologin 
lämpar sig speciellt bra på företag som vill uppnå bättre service samt spara in på 
kostnader i lagerhantering genom att dela försäljningsdata, lagernivåer, geografiska 
positioner, produktkvalitet och följa returer av varor (Pålsson, 2009, s. 38). 
  

4.3. RFID Basics 
  
Enligt Roberts (2006, s. 3) finns taggarna att tillgå i olika varianter, storlekar och 
former. Det minsta alternativet är tunt som ett papper, cirka 0.4 mm lång och 0.4 mm 
bred. Taggar som används till märkning av boskap är så litet att det kan placeras i 
huden på ett djur eller i passeringskort och är cirka 10x1mm bred. För märkning av 
exempelvis containrar finns mer robusta och större taggar på cirka 120x100x50mm 
(Roberts, 2006, s. 3). Alternativen för RFID utrustning kan delas in i två breda 
kategorier, med eller utan batteri (Yan et al., 2008, s. 6). Inom dessa två kategorier 
finns det enligt författarna fyra olika taggar ett företag kan välja mellan: (1) passiva, (2) 
aktiva, (3) semiaktiva och (4) semipassiva. Eftersom de vanligaste kategorierna är 
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passiva och aktiva taggar har vi valt att enbart fokusera på dem, då semipassiva och 
semiaktiva är en blandning av de två kategorierna och används i mindre utsträckning.  
  

4.3.1 Passiva taggar- utan batteri 
Passiva taggar är den vanligaste och billigaste varianten, exempelvis använder stora 
aktörer som Metro, Wal-Mart och DoD sådana taggar för att spåra sina varor och 
kontrollera lagernivåer (Yan et al., 2008, s. 6). Författarna förklarar vidare att taggen 
inte har ett eget batteri utan får sin energi från en RFID-integrerad strömkälla. Passiva 
taggar har därför obegränsad livstid i förhållande till energi men kan däremot skadas 
och gå sönder. Taggen har ett unikt ID-nummer där information lagras och kan 
identifieras med hjälp av radiovågor (Yan et al., 2008, s. 6). Passiva taggar har även ett 
inbyggt minne som kan skrivas om flera gånger och är litet nog för att passa in en 
vanlig prislapp (Roberts, 2006, s. 3). Eftersom varje tagg kan bli läst flera gånger anser 
Roberts (2006, s. 3) att det är nödvändigt att ha ett unikt ID-nummer på varje tagg för 
att undvika att ett objekt blir läst flera gånger. Många fördelar kan hämtas med denna 
typ av tagg, exempelvis kan återförsäljare använda information för att felsöka när 
produkter blivit sålda och måste återkallas (Yan et al., 2008, s. 7).  
  

4.3.2 Aktiva taggar- med batteri 
 Aktiva taggar är näst vanligast efter passiva, dem är dyrare och har en mer avancerad 
funktion (Roberts, 2006, s. 3). Författaren förklarar att taggarna har ett eget batteri och 
är fysiskt större vilket tillåter dem att kommunicera över ett större avstånd och i miljöer 
med mycket brus. Exempelvis är metall ett störningsmoment för passiva taggar vilket 
gör att aktiva taggar används till sändningar av containrar (Yan et al., 2008, s. 7). En 
annan fördel enligt författarna är att aktiva taggar har en egen strömkälla och kan 
därför fungera som en sensor för att övervaka transporter av känsliga varor. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 1. Sammanfattning över passiva och aktiva taggar och dess kännetecken. 
Information hämtad från Roberts (2006, s. 3) 

 Kännetecken  

Passiva taggar  
(utan batteri)  
 

Billigast, enklast och vanligast 
Inbyggt minne som kan skrivas om flera gånger  
Litet nog för att passa in i en vanlig prislapp  
Identifiering med hjälp av radiovågor 
Unikt ID -nummer  
Får energi från en strömgenerator 
Kan lätt skadas och gå sönder  
 

Aktiva taggar  
(med batteri)  

Dyrare och mer avancerad 
Har eget batteri 
Fysiskt större 
Används för att kommunicera över större avstånd, till exempel 
i en behållare vid en port 
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4.3.3 Frekvenser 
  
Till skillnad från ljusvågor kan radiovågor tränga igenom de flesta material, papper, trä, 
plast, läder och tyger (Brown, 2009, s. 5). Författaren menar att vanliga streckkoder 
inte klarar av detta utan måste ha en läsare som manuellt läser av streckkoden. RFID 
däremot scannas automatiskt och behöver inte vara direkt synlig för läsaren (Brown, 
2009, s. 5). Trots att RFID kan tränga igenom många olika material finns det vissa 
material där problem uppstår. Radiovågorna kan både absorbera vatten, natrium, grafit 
samt reflektera metall, vilket kan bli ett problem om eventuella användningsområden 
innehåller något av dessa material (Brown, 2009, s. 5). 
  
Ett viktigt steg i processen är därför att välja en frekvens och läsavstånd på RFID- 
systemet som passar bäst in i verksamheten. Beroende på användning finns det tre 
nivåer av frekvenser, låg frekvens, hög frekvens och ultrahög frekvens (Brown, 2007, 
s. 7-9). Varje frekvens har enligt författaren en unik och motsvarande radiovåg, 
exempelvis svarar en högre frekvens mot en kortare radiovåg. Längre radiovågor kan 
gå runt hinder som korta radiovågor inte klarar av, men kräver samtidigt mer energi. 
Om korta radiovågor är ostörda kan dem sträcka sig över signifikanta avstånd till ett 
lågt energiförbrukande (Brown, 2007, s. 7-9). Författaren förklarar att frekvensen av en 
radiovåg sänds ut med hjälp av en antenn som kan vidta olika längder och storlekar. 
Längden på antennen begränsar räckvidden på frekvenserna, medan storleken avgör 
förhållandet till radiovågen (Brown, 2007, s. 7-9). 
  
Kostnaden för varje tagg och frekvens varierar och har olika restriktioner för 
våglängden (Brown, 2007, s. 12). Vilka frekvenser/avstånd som är tillåtna kan enligt 
författaren variera från land till land beroende på vilka regleringar som införts. Den 
världsomfattande organisationen för RFID, EPC Global har endast tillämpat 
gemensamma standarder för UHF-system, där varje region (Europa, USA, Far East) 
har olika tilldelningar (Brown, 2007, s. 12). Detta medför vissa komplikationer för 
företag som vill installera RFID i deras globala verksamheter eller supply chains. Valet 
av system blir mer komplicerat och företag måste noga överväga karaktären, kostnaden 
och restriktioner som kan påverka verksamhetsprocesserna i olika länder (Brown, 
2007, s. 7-9).  
 
Eftersom ultrahöga frekvens-taggar är billigast och har blivit en standardvariant för 
supply chains enligt Brown (2009, s. 5) har vi valt att diskutera det alternativet 
ytterligare, då studien fokuserar på detaljhandeln som kräver höga kvantiteter och 
därmed låga kostnader för taggning. 
 

4.3.4 Ultra Hög Frekvens(UHF-system) 
 

Som tabell 2 visar använder ultrahögfrekventa system en frekvensräckvidd på 860-930 
MHz och kommunicera med radiovågor på cirka 33 centimeter. UHF-system erbjuder 
både passiva och aktiva taggar, samt att taggarna kan lagra upp till 8000 tecken 
(Brown, 2007, s. 11). För passiva taggar sträcker sig läsavståndet mellan tre till fem 
meter. Vid längre avstånd, exempelvis transporter, är aktiva taggar mer effektivt med 
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ett läsavstånd på cirka hundra meter (Roberts, 2006, s. 4). UHF taggar är idag 
överlägset billigast att producera och är efterfrågade av många återförsäljare och 
vanliga användningsområden är inom supply chains, exempelvis för märkning av pallar 
och lådor (Brown, 2007, s. 11).  

 
 Låg Frekvens Hög frekvens Ultrahög 

frekvens 

Frekvens 9-135 KHz 13.553- 15.567 
MHz 

860- 930 MHz 

Kommunicerar med 
radiovågor på: 

2300 meter 22 meter 33 centimeter 

Användnings- 
områden 

-     Passerkort 
-     Biljetter 
-     Boskapsmärkning 

Märkning av 
flygbagage och 
böcker 

Inom SC för 
märkning av 
pallar och 
lådor 

Nackdelar D,  Hög tillverkningskostnad 
Svårt att genomtränga material 

-     Högre styckpris 
      jmf med LF 

 

Fördelar -     Idealiskt i smutsiga miljöer       Ej känsligt för 
störande miljöer  

 

Billigast att 
producera 

 
Tabell 2. Sammanfattning över frekvenser och dess fördelar respektive nackdelar. 
Information hämtad från Brown (2007, s. 7) 

 

4.4. Val av RFID-utrustning 
  
Som nämnt ovan finns många olika typer av utrustning för RFID som kan kombineras 
på olika sätt. Vilken kombination som passar bäst varierar mellan olika typer av 
verksamheter något även priset på utrustning och möjliga fördelar gör (Sarac et al., 
2010, s. 93). Därför finns tre kriterier företag måste utgå ifrån för att hitta den optimala 
tekniken just för dem nämligen, vilket behov har företaget, vilket behov har deras 
partners samt vilket behov finns inom den industrin som de är verksamma inom? 
(Sarac et al., 2010, s. 93). 
  
Ett exempel på hur utrustningen kan kombineras är utifrån Kaufhofs fall, som var först 
i världen med att använda så kallade ”near-field UHF” transponders, vilket innebär en 
kombination mellan HF-taggar med hög läshastighet och standardiserade UHF taggar 
till ett lägre styckpris (Thiessie et al., 2009, s. 598-599). På säljgolvet bestod 
infrastrukturen av 64 RFID-läsare och 208 antenner och även rörelsedetektorer 
implementerades i vissa av RFID läsarna för att kunna fastställa riktningen på 
varuflödet. Kläder som levererades till butiken märktes på den regionala 
distributionscentralen (DC) i närliggande stad med passiva RFID-taggar (Thiessie et 
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al., 2009, s. 598-599). Vidare förklarar författarna att läsare i butikens ingångar, 
utgångar och kassor fångade in varje rörelse och lagrade informationen i företagets 
affärssystem som hade implementerats med nya RFID-applikationer. På så vis 
automatiserades hanteringen av varumottagning samt påfyllnaden av varor i butiken 
eftersom tekniken kunde känna av när det saknas varor i butik (Thiessie et al., 2009, s. 
598-599). 

 
Inte enbart val av utrustning kan varieras utan även vart taggen fästs på varan, när i 
supply chain den fästs och när avregistrering av taggen sker. För att fördelarna med 
RFID ska bli så stora som möjligt och nyttjas till fullo menar Azevedo & Carvalho 
(2012, s. 136) att det är bäst att försöka fästa taggen på varorna så tidigt i supply chain 
som möjligt, helst redan efter tillverkning eller hos leverantörer. Genom en tidig 
fästning av taggen kan delning och insamling av information enligt författarna påbörjas 
tidigare vilket förbättrar synlighet och kommunikation mellan aktörer i supply chain. 
Fästs taggen senare, exempelvis i butik eller på lager hinner inte lika mycket 
information samlas in. Nyttan med RFID blir således inte lika stor (Azevedo & 
Carvalho, 2012, s. 136). 
  
Hinkka et al.,(2010) gjorde en studie för att analysera övergripande spårningsaktiviteter 
och vart i supply chain taggen ska fästas. Fyra platser för taggning undersöktes, i 
återförsäljarens lokaler, innan varorna lämnar distributionscentralen (DC), när varorna 
anländer till distributionscentralen eller vid tillverkning. Att fästa taggen hos 
återförsäljare ansågs vara enklast eftersom alla varor kan märkas på samma ställe, men 
kostnaderna var jämförelsevis höga (Hinkka et al., 2010). Fördelarna med att tagga 
redan i distributionscentralen menar författaren vara uppkomsten av skalekonomier, 
vilket medförde lägre kostnader och att tiden för “payback” av investeringen snabbare 
tjänades igen. Processen för inkommande varor hos återförsäljaren kunde även 
effektiviseras eftersom taggen redan satt på. Om taggen fästs just efter tillverkning kan 
kostnader reduceras eftersom det kan göras automatiskt, men problem kan uppkomma 
om varan inte färdigställs utan sedan ska skickas vidare till en annan tillverkare för 
slutgiltig finish (Hinkka et al., 2010). 
  
När taggen fästes visade sig påverka de logistiska aktiviteterna, produktion, transport, 
lagerhållning och service i butik (Hinkka et al., 2010). Precis som Azevedo & Carvalho 
(2010) påpekade visade studien att det optimala är att fästa taggen vid tillverkning då 
mer information kan samlas in vilket förbättrar kostnadseffektivitet och arbetet inom de 
logistiska aktiviteterna. Trots detta är det vanligare att den fästs hos återförsäljare eller 
på lagret innan varorna skickas till butikerna eftersom det annars ofta är leverantörer 
eller tillverkare som tvingas stå för den största delen av kostnaden, inköpen av taggarna 
(Hinkka et al., 2010). Enligt författaren drar aktörer bakåt i supply chain sällan nytta av 
fördelarna i samma utsträckning som återförsäljare och tycker därför inte att dem borde 
stå för kostnaden när dem inte “tjänar” tillräckligt på inköpen.  
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4.5 Fördelar med RFID 

 
Utifrån den omfattande litteratursökning som gjorts är det tydligt att många forskare 
valt att fokusera på just fördelarna med tekniken. En del har valt att enbart fokusera på 
en enskild funktion inom företaget och vilka fördelar RFID då kan medföra som inom 
exempelvis lagerhantering (Dai & Tseng, 2012), medan andra har valt att diskutera 
fördelar på en mer övergripande nivå över hela supply chain och därför innefattar 
fördelar inom flera olika funktioner (Sarac et al., 2010; Brahim-Djelloul et al., 2012; 
Tajima, 2007). Oavsett om forskare har fokuserat på en eller flera fördelar är det tydligt 
att de alla är överens om en sak, implementeras RFID på rätt sätt och används korrekt 
har tekniken stor potential. 
  
Jämfört med andra varianter av identifieringsteknik är fördelarna med RFID mer 
omfattande och övergripande, inte enbart för det enskilda företaget utan för alla aktörer 
i supply chain (Sarac et al., 2010, s. 79). Författarna förklarar att tekniken kan bidra 
med bättre utnyttjande av resurser, ökad kvalitetskontroll, effektivitet i produktionen, 
bättre och mer pålitlig information, lättare att hitta produkter samt ökad synlighet i 
kedjan. Alla dessa fördelar leder till snabbare och mer pålitliga processer som 
transporter, godsmottagning, lagring och inventering (Sarac et al., 2010, s. 79). 
  
Som vi nämnt i problembakgrunden har RFID tidigare främst undersökts i olika typer 
av tillverkningsindustrier och i livsmedelsbranschen och till följd av det har fördelar 
och nackdelar främst identifierats utifrån deras förhållanden. Eftersom denna studie 
istället inriktar sig på klädbranschen vill vi visa på vilka fördelar och nackdelar som 
kan bli aktuella där. För att göra detta kommer tidigare forskning ligga till grund och 
kopplas samman med karaktäristiska drag som finns inom klädbranschen (se figur 5). 
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Figur 5. Karaktäristiska drag inom klädbranschen 
 
Pålsson (2009, s. 36) har sammanfattat ett regelverk som förklarar det logistiska värdet 
med att använda spårbar information i olika delar av supply chain (se tabell 3). 
Regelverket beskriver tre områden, planning flexibility, process control och integration 
där utnyttjandet av spårbar information kan effektivisera logistikprocesser. Regelverket 
beskriver den påverkan verktyget kan ha inom fyra områden, manufacturing, transport, 
inventory och customer gains. 
 

Planning 
flexibility 

Managing 
multiple 
products 

Replanning Improved 
inventory 

management 

Late order 
modification 

Process 
control 

Quick 
response to 
discrepency 

Improve 
delivery 

quality and 
control 

Prevent inventory 
inaccuracy 

Accurate response 
to customer 

inquiries 

Integration Process 
alignment 

On-time 
delivery 

Reduced time and 
control functions 

in inventory 

Align recieving 
and internat 

processes 

  Manufacturing Transport Inventory Customer gains 

  
Tabell 3. Regelverk som beskriver potentiella vinster med att använda spårbar realtids-
information i olika delar av supply chain. (Pålsson, 2009, s. 36) 

 
Pålssons indelning innefattar funktioner i hela supply chain vilket även vår studie 
ämnar göra. Utifrån tydliga drag i litteratursökningen finner vi därför indelningen som 
relevant eftersom också andra forskare har beskrivit fördelar i relation till dessa 
områden, även om dem inte har fokuserat på alla utan valt att fokusera på en. Vi anser 
därför att Pålssons indelning är passande för vår studie eftersom det möjliggör en 
förklaring av fördelar av RFID i relation till dessa områden. Skillnaden är att vi även 
lagt till ytterligare ett område, kommunikation. Anledningen till det är att RFID är en 
teknik för att samla information för att kunna förbättra kommunikationen och delning 
av information i hela supply chain. Att visa på vilket sätt den kan förbättras kändes 
därför väsentligt.  
 
Eftersom studiens problemformulering är “vilken eventuell potential och möjligheter 
finns med en implementering av RFID i ett mindre klädföretags logistikprocesser och 
hur kan RFID implementeras på bästa sätt?” tycker vi det är viktigt att visa på vilka 
fördelar som uppkommer inom de olika delarna i supply chain, allt ifrån produktion till 
kundservice, vilket denna indelning möjliggör. De fem områdena som kommer 
undersökas är följande, produktion, transport, lagerhantering, kommunikation och 
kundservice.   
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4.5.1 Produktion   
  
Pålsson (2009) förklarar att många fördelar kan uppnås genom att använda spårbar 
information i realtid i olika delar av supply chain. Med hjälp av RFID kan varje del 
eller aktör i supply chain integreras, få ökad synlighet och på så vis öka sin prestation i 
olika processer enligt författaren. Speciellt fördelaktigt är detta i produktionen där en 
ökad integration, kontroll och flexibilitet kan bidra till bättre planering av processer, 
snabbare respons på avvikelser samt effektivt hantera ett brett utbud av produkter med 
hjälp av tekniken (Pålsson, 2009, s. 36). Inom klädbranschen blir detta betydande där 
konkurrensen har hårdnat och marknaden karaktäriseras av snabbt föränderliga kunder, 
konkurrenter och tekniker (Fernie & Sparks, 2009, s. 83). Kontinuerlig utveckling av 
teknik menar författarna har lett till minskat utrymme för klädföretagen att kunna 
differentiera sig och skapa konkurrensfördelar gentemot konkurrenter.  
  
Istället har tidsaspekten blivit allt viktigare, med speciell hänsyn till tre typer av tid. 
Time to market handlar om tiden det tar för ett företag att se en möjlighet till ny 
produkt och sedan få produkten ut på marknaden (Christopher et al., 2006, s. 368-369). 
Idag förväntar sig kunder allt snabbare leveranser, därför är time to serve allt viktigare, 
dvs. tiden från inkommen kundorder tills kunden har varan i sina händer. I och med 
snabbt förändrad efterfrågan måste företagen snabbt kunna ställa om sin produktion 
och ändra output vilket kallas time to react (Christopher et al., 2006, s. 368-369). 
Eftersom tiden har blivit det främsta sättet att konkurrera på har företag tvingats se över 
hela sin supply chain och samarbetet med både leverantörer och kunder (Fernie & 
Sparks, s. 84). Pålsson (2009, s. 686) förklarar att med hjälp av RFID kan produktionen 
hålla en högre flexibilitet och genomströmning av material. Detta möjliggörs genom att 
alla aktörer i kedjan har tillgång till realtidsdata och kan ta del av oplanerade händelser 
samt att vissa arbetsmoment kan automatiseras. På så vis kan produktionen göra 
modifieringar både snabbare och närmare leveransdatumen (Pålsson, 2009, s. 686).  
  

4.5.2 Transporter   
 

Förmågan att bättre kontrollera och hantera transporter blir speciellt viktigt inom 
klädbranschen (Fernie et al., 2010, s. 901). Kläder har en kort livscykel vilket innebär 
att dem tillverkas för att säljas under en begränsad tid, ofta enbart någon månad eller i 
extrema fall ett par veckor och går på så vis snabbare “ur tiden“ på ett annat sätt än 
andra typer av produkter (Fernie et al., 2010, s. 901). Med en mer flexibel supply chain 
och förbättrad spårbarhet kan företag lättare förutse och svara på oväntade händelser 
samt säkerställa att leveransdatum efterföljs (Yan et al., 2008, s. 43). En annan fördel 
som Pålsson (2009, s. 36) diskuterar i sin modell är att RFID tekniken kan bidra till 
förbättrad leveranskvalitet och ökad kontroll vid transporter. Taggade varor behöver 
inte vara “line of sight”, vilket innebär att dem inte behöver vara i närheten för att 
kunna avläsas (Yan et al., 2008, s. 43). Författarna menar att detta är speciellt 
fördelaktigt för långa transporter, där varor märkta med RFID taggar i containrar eller 
kartonger inte behöver öppnas och scannas manuellt vilket sparar tid. Istället kan 
taggarna bli avlästa genom eller runt det blockerande materialet med hjälp av RFID-
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antenner vid portar (Yan et al., 2008, s. 43). Då kan en ökad kontroll ske genom att 
varje unikt objekt avläses automatiskt via radiovågor. I jämförelse med streckkoder och 
de flesta identifieringsteknikerna har RFID en längre räckvidd för både läsning och 
skrivning av information vilket beskriver nyttan med tekniken (Yan et al., 2008, s. 43).  
  

4.5.3 Lagerhantering 
  
En av de främsta fördelarna med RFID är att den kan hjälpa till med att öka effektivitet 
för lager och distribution av varor (Yan et al., 2008, s. 43). I och med att RFID har en 
hög läshastighet blir genomströmningen av varor i systemet högre och tekniken har 
även förmågan att läsa och skriva om flera taggar samtidigt. Beroende på utrustning 
kan RFID komma upp till en läshastighet på 1000 taggar per sekund enligt författaren 
vilket är positivt eftersom ju högre läshastighet desto effektivare lagerhantering. I 
många fall kan även RFID överkomma problem med flaskhalsar i logistikröret genom 
att ersätta manuell hantering av varor till en automatisk metod (Yan et al., 2008, s. 43). 
I och med en teknik bestående av både RFID och sensorer kan ett stort logistiskt värde 
för företags verksamhetsprocesser påvisas (Yan et al., 2008, s. 44). Författaren anser att 
det kan identifiera enskilda objekt och automatisera lagerhantering samt mäta olika 
miljöförhållanden, vilket medför att företag kan planera och effektivisera sina lager. 
Med hjälp av RFID taggar kombinerat med temperatursensorer kan företag lokalisera 
och kontrollera status på varje enskild vara vilket är användbart både vid lagerhantering 
och för långa transporter av känsliga varor (Yan et al., 2008, s. 44). (Pålsson (2009, s. 
36) menar även att RFID bidrar till bättre planering av fyllnadsprocessen för pallar och 
containrar. Istället för att ha väntetid på containrar som står vid lastplats kan detta 
planeras för att exakt matcha leveransen, vilket både sparar plats och tid på lager.  
  
När det gäller hantering av butikslager och kvalitet i lagersaldo i butik kan även 
användningen av RFID leda till flera fördelar. Enligt Sarac et al., (2010, s. 77) är 
felaktiga lagernivåer, påfyllnad av varor samt skiftningar i efterfrågan tre övergripande 
problem inom detaljhandeln. Felaktiga lagernivåer kan exempelvis bero på fel i 
leveranser, fel i uppackning av varor/inregistrering av varor, svinn eller på grund av 
bortglömda varor på lager, i lådor eller fel plats i butiken (Sarac et al., 2010, s. 80). 
Dessa problem kan enligt författarna elimineras med hjälp av RFID teknik genom att 
uppnå synlighet över varorna. Det blir möjligt eftersom varje vara kan hittas igen och 
identifieras, även om dem inte är på sin utsatta plats. Om varor lättare kan hittas igen 
behöver företag inte gå miste om eventuell försäljning (Sarac et al., 2010, s. 80).  
  
I ett pilotfall på Galeria Kaufhof, ett dotterbolag till Metro Group och en av de största 
varuhuskedjorna i Europa visade det sig att RFID hade en positiv påverkan på 
tillförlitligheten och prestationen i arbetsprocesserna (Thiessie et al., 2009, s. 597). 
Projektet genomfördes under 15 månader år 2007-2008 på en av deras butiker i Essen, 
Tyskland. RFID implementerades i deras herravdelning på tredje våningen, en yta på 
totalt 2000 kvadratmeter. Speciellt fördelaktigt var RFID vid inventering och 
uppackning av varor då varorna direkt registreras in genom identifiering av radiovågor, 
vilket gav avsevärda tidsbesparingar då ingen manuell scanning var nödvändig 
(Thiessie et al., 2009, s. 604). Författarna anser att tidsbesparingen medförde att 
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personalen istället kunde vara ute i butik och hjälpa kunderna att hitta rätt varor, vilket 
ansågs stärka kundservicen. När streckkoder används och manuell scanning är 
nödvändig finns alltid chansen att fel uppstår i avläsningsprocessen vilket sedan 
resulterar i felaktigheter i lagernivåer (Thiessie et al., 2009, s. 604). Genom att istället 
använda RFID kunde butiken förhindra multipel avläsning av samma artikelnummer 
eftersom identifiering på artikelnivå fanns tillgängligt med RFID vilket författarna 
anser vara en stor fördel. Avläses samma artikelnummer flera gånger kan det lura 
systemet att det finns flera tillgängliga varor av samma sort vilket kan medföra att 
butiken tror sig ha varor på lager som egentligen inte finns där. Att uppmärksamma 
detta kan ta tid och butiken riskerar att stå utan varan innan påfyllning sker från 
leverantörer (Thiessie et al., 2009, s. 604). 
 

4.5.4 Kommunikation 
  
I och med att enskilda taggar kan förvara specifik information och detaljer om varan 
slipper företag problemet med att lägga in det i deras databaser (Yan et al., 2008, s. 44). 
Alla parter kommer därmed enligt författarna kunna dela samma information och kan 
lätt hålla sig uppdaterade om olika stadier i processen vilket inte är möjligt i samma 
utsträckning med annan typ av teknik. Förutom att detta bidrar till förbättrad 
informationsdelning i hela kedjan, kan RFID även hjälpa till att dela information med 
kunderna vilket kan ses som ett nytt och attraktivt sätt att skapa värde för kunden 
(Thiessie et al., 2009, s. 600). Klädbranschen överlag är svår att differentiera sig i 
eftersom marknaden och trenderna är rätt homogena, få företag sticker avsevärt ut från 
”normen”. Det gäller därför att hitta en diskret men ändå annorlunda twist på befintliga 
trender för att locka kunder (Fernie & Sparks, 2009, s. 90-91). I och med att kunderna 
fått ett ökat miljö-och hållbarhetstänk kan detta vara ett sätt att informera om 
materialhantering och återvinning på ett bättre sätt (Wagner & Svensson, 2010). Med 
hjälp av RFID utrustning kan exempelvis varje provrum eller säljgolv visa tillgänglig 
information på en skärm om plagget angående material, tvättråd, modell, placering i 
butik, tillgängliga storlekar och färger, återvinning etc. På så vis kan RFID användas 
för att hitta nya sätt att skapa ett värde för kunden och stärka bandet mellan kund och 
företag (Thiessie et al., 2009, s. 600). 
  
Till följd av en homogen marknad är risken för imitation stor (Fernie & Sparks, 2009, 
s. 95-96). Det finns inte samma skyddsbarriärer som inom andra branscher vilket gör 
det lätt att kopiera produkter och tillverka dem till ett lägre pris. Utrymmet för 
innovation blir således begränsad och det blir ännu viktigare att snabbt få ut produkter 
till kunder för att kunna dra nytta av nya innovationer (Fernie & Sparks, 2009, s. 95-
96). RFID har mött en del motstånd när det kommer till integritetsfrågor och det har 
funnits en oro att dela information mellan sina samarbetspartner i supply chain.(Yan et 
al., 2008, s. 44). Författarna förklarar att detta är en rädsla som ofta medföljer nya och 
avancerade teknologier och därför är något som användare av tekniken måste 
uppmärksamma. Det måste tydliggöras att RFID är pålitligt eftersom särskilda 
säkerhetskontroller kan införas i utrustningen för att säkerställa att endast auktoriserade 
aktörer har tillgång till informationen (Yan et al., 2008, s. 44). Exempelvis kan 
säkerhetskontroller implementerats i taggar och läsare för att undvika ID-kapningar och 
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andra förfalskningar. Liknande problem finns dock inte med streckkoder eftersom de 
inte har möjlighet att samla in samma mängd information som RFID (Yan et al., 2008, 
s. 44). 
  

4.5.5 Kundservice 
 
En stor anledning till att många företag inom detaljhandeln vill implementera tekniken 
är just för att säkerställa att rätt vara, finns på rätt plats, vid rätt tidpunkt. Om företag 
lyckas förbättra försäljningspunkter, “point-of-sell” och överkommer “out-of-stock” 
problem kan företag nå stora vinster i och med en ökad försäljning (Yan et al., 2008, s. 
44). En dominerande del av alla inköp av kläder görs av ren impuls när kunder besöker 
butiker (Fernie & Sparks, 2009, s. 102-103). Därför är det viktigt att produkterna finns 
på plats för att inte riskera förlorad försäljning på grund av problem med out-of-stock 
(Christopher et al., 2006, s. 367). 
  
Som tidigare nämnt har företaget Kafhof implementerat RFID i deras supply chain i 
syfte att öka kundservice i butik. Tekniken implementerades i det existerande 
affärssystemet där flera applikationer utvecklades för att ge värde till kunden så som 
smart shelves, magic mirror, smart monitor och mobile devices (Thiessie et al., 2009, s. 
600). Smart shelves förklarar författaren som att hyllorna identifieras med en bokstav 
och är utrustade med RFID läsare och skärmar. Skärmen visar tillgängligheten av varor 
på den specifika hyllan vilket gör det lätt för kunden att hitta rätt storlek och färg. En 
magic mirror är en stor spegel på säljgolvet med inbyggd skärm som erbjuder 
produktinformation (Thiessie et al., 2009, s. 600). Kunder som närmar sig spegeln med 
en “taggad” vara kan få information om material, tvättråd, återvinning, tillgängliga 
storlekar, färger samt förslag på matchning. En annan applikation som Thiessie et al., 
(2009, s. 600) nämner är smart monitor, en läsare som placeras bakom väggen i varje 
provrum och känner igen koder för varor som tas med in till provrummen. En skärm 
inne i varje provrum visar tillgänglig information om plagget och kan även göra 
rekommendationer om alternativa eller kompletterande plagg. Handheld mobile devices 
(MDE) kan användas för att exempelvis spåra en tröja som har placerats på fel hylla 
eller om en kund söker ett visst plagg (Thiessie et al., 2009, s. 600). Det är alltså tydligt 
att tekniken kan användas på nya sätt som ökar potentialen och möjligheterna om den 
utnyttjas på rätt sätt. 
  
Med hjälp av tekniken kunde konsumentmönster, kundens väg i butik och vilken 
tidpunkt kunder tenderade att prova kläder identifieras (Thiessie et al., 2009, s. 604). 
Vidare förklarar författaren att även hanteringen av varor i butik och på baklager blev 
enklare då butikspersonal snabbt kunde hitta igen plaggen genom att använda en 
mobile device. Speciellt effektivt var det för att hantera tätt hängande plagg på galgar, 
då personalen ofta får leta länge för att finna storlekslappar (Thiessie et al., 2009, s. 
604). Företaget lyckades förbättra point-of-sell och överkomma out-of-stock problem 
med hjälp av RFID, dock var vinsterna försumbara på grund av det låga antalet plagg 
per köp (Thiessie et al., 2009, s. 604). Studien visade att butikspersonalen och 
kunderna i pilotfallet var positiva och ansåg att RFID utrustningen underlättade arbetet 
och tillförde värde, men även att större butiker kan ha betydligt större nytta av tekniken 
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då möjligheterna att tidsbespara är begränsade för en klädbutik i Kafhof storlek 
(Thiessie et al., 2009, s. 604). 
  

4.6 Nackdelar med RFID 
  
Trots att RFID lovar många fördelar finns några specifika nackdelar och utmaningar 
som företag möter innan de kan dra full nytta av tekniken (Yan et al., 2008, s. 83). 
Eftersom vi i studien vill undersöka eventuell potential och vilka möjligheter som kan 
framkomma genom RFID anser vi det vara viktigt att även redogöra för svårigheter och 
problem med tekniken, eftersom de enligt oss har inverkan på hur potentialen blir. För 
att underlätta läsandet har vi valt att gruppera in dessa nackdelar eller svårigheter i 
underrubrikerna, kostnader och svårigheter att mäta “nyttan”, brister med tekniken 
och problem med integrering och förändringsprocesser och integritetskränkning och 
säkerhet. 
  

4.6.1 Kostnader och svårigheter att mäta “nyttan” 
  
Den främsta nackdelen som många forskare påpekat är den höga investeringskostnaden 
för inköp av utrustning (Visich et al., 2009, s. 1291). Kostnaderna innefattar både inköp 
av taggar samt kostnader relaterade till mjukvara och infrastruktur. Styckpriset för 
taggarna är fortfarande kostsamma och är fyra gånger dyrare än traditionella 
streckkoder (Azevedo & Carvalho, 2012, s. 147). Detta förklarar författarna vara ett 
problem i dagsläget för många företag, speciellt företag av mindre storlek som redan 
idag arbetar hårt för att minska på kostnader. Kostnaden för utrustning är därför något 
som branschens leverantörer jobbar med att sänka för att få fler intresserade av 
tekniken (Yan et al., 2008, s. 44). Med andra ord är investeringskostnaden en första 
barriär som företag måste klarar av för att en implementering ens ska komma på tal. 
Extra kostsamt blir det för företag som vill implementera tekniken i hela supply chain 
eftersom ett större antal taggar krävs, då taggar inte enbart behöver köpas in till 
enskilda funktioner inom det egna företaget utan till alla inblandade delar (Hinkka et 
al., 2010, s. 2). 
  
För att fördelarna med tekniken ska bli så stora som möjligt är det mest optimala att 
försöka “tagga” varorna så tidigt i supply chain som möjligt, gärna redan i 
tillverkningsprocessen (Azevedo & Carvalho, 2012, s. 136). Om taggen fästs tidigt i 
processen blir synligheten och delning av information möjlig tidigare, vilket innebär att 
fler inblandade parter kan nyttja informationen än om taggen fästs i butik eller 
liknande. Att få tillverkare eller leverantörer att förstå nyttan av tidig taggning är dock 
ett problem enligt Azevedo & Carvalho (2012, s. 136) då fördelarna av RFID blir mer 
tydliga senare i supply chain, speciellt för återförsäljare. Detta innebär att tillverkare 
och leverantörer snarare ser tekniken som en kostnad istället för möjlighet eftersom det 
i många fall är dem som får stå för inköpskostnaden (Zelbst et al., 2012, s. 343). På 
grund av den höga kostnaden väljer vissa tillverkningsföretag eller leverantörer, trots 
påtryckningar från återförsäljare, att enbart implementera den mest nödvändiga 
tekniken. Det gör att potentialen och fördelarna inte blir lika omfattande som de skulle 
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kunna bli (Visich et al., 2009, s. 1304). En svårighet som företag måste lösa är således 
hur de ska lyckas övertala aktörer uppströms i supply chain att investeringen av RFID 
är nödvändig när dem inte kan dra nytta av fördelarna i samma utsträckning. 
Grundläggande för att lyckas sälja in idén är att alla aktörer dels är medvetna om vilka 
fördelar och förbättringar som är möjliga samt att det finns gemensamma drivkrafter i 
hela supply chain (Hellström et al., 2011, s. 515-518). 
  
Implementering av ny teknik kräver ofta en långsiktig orientering innan positiva 
resultat börjar synas, men en del aktieägare förväntar sig snabba och kortsiktiga resultat 
vilket ibland kan vara svårt att uppnå (Churchman, 2001, s. 218-219). Inte nog med att 
det kan ta tid innan företag kan börja räkna hem investeringen, det är även svårt att få 
ett korrekt mått på vilket värde i rena pengar RFID kan bidra med, då det exempelvis är 
svårt att genom ROI utvärdera om en investering är lönsam eller inte (Tajima, 2007, s. 
263). Anledningen till detta är enligt författaren att det är svårt att avgöra vilka fördelar 
som genereras av RFID-tekniken och vad som kommer ifrån andra delar. På så vis 
uppstår ett gap mellan det kända eller riktiga värdet av tekniken och dess potential 
(Tajima, 2007, s. 263). 
  

4.6.2 Brister med tekniken och problem med integrering och 
förändringsprocesser 
  
Trots att kostnaden utgör en stor nackdel är det i många fall integreringen med 
nuvarande processer och teknik och change management som är den största 
utmaningen (Azevedo & Carvalho, 2012, s. 147). Omformulering av arbetsprocesser är 
inte alltid välkommet bland anställda i företagen, trots att det är nödvändigt för att dra 
nytta av teknikens fulla potential. För att en implementering av RFID ska bli lyckad 
läggs därför stor vikt vid ledares förmåga att hantera förändring och vända det till något 
positivt, vilket även måste förmedlas vidare till anställda (Coetsee, 1999, s. 204). 
Annars finns risken att anställda börjar motsäga sig den nya tekniken och på så vis blir 
inte nyttan av RFID lika påtaglig (Momoh & Shehab, 2010, s. 546). För en lyckosam 
spridning av RFID ska vara möjlig är god administration, teknisk support samt tester 
och bra uppföljning viktiga delar i förändringsarbetet (Yan et al., 2008, s. 87). 
  
Eftersom RFID är en relativt ny teknik gäller det att den kan integreras med företags 
redan existerande processer och tekniklösningar (Azevedo & Carvalho, 2012, s.147). 
Att lyckas med det är dock inte lätt enligt författarna eftersom tekniken i en del företag 
är av äldre modell och kan därför inte stödja en integrering av en nyare mer 
övergripande teknik. Innan en implementering av RFID är möjlig kan därför en 
utveckling eller utbyte av existerande teknik vara nödvändig för företagen, vilket är en 
stor och kostsam förändring som kan stöta på motstånd från flera håll, inte minst 
anställda och ägare (Azevedo & Carvalho, 2012, s.147).  
  
Enligt Yan et al., (2008, s. 86) är en av svårigheterna för existerande affärssystemet att 
klara av att växa i takt med den prestanda som RFID-data kräver. Företag måste 
utveckla verktyg som klarar av att hantera den ökade insamlingen av information som 
tillkommer genom RFID gentemot streckkoder. Typen av information som RFID 
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samlar in är av specifik karaktär med stora volymer av bullrig, detaljerad information i 
realtid som kräver speciell anpassning (Yan et al., 2008, s. 83). Nyttan av ökad 
information menar författarna går förlorad om företagen inte har kunskap eller verktyg 
för att hantera informationen. I fallstudien på Kafhoefs butik synliggjordes det att RFID 
inte alltid leder till tydliga resultat utan att det krävs tid för att tolka och dra slutsatser 
kring data (Thiessie et al., 2009, s. 604). Även problem kring kodning kan uppstå på 
grund av att leverantörer traditionellt sätt använder en gemensam streckkod för 
tillgängliga storlekar, medan RFID ska koda ett specifikt ID-nummer för varje plagg. 
Denna skillnad är något som kan påverka kvalitén i datainsamlingen, men som forskare 
menar är något som kan överkommas med rätt verktyg (Thiessie et al., 2009, s. 604). 
  
Eftersom en implementering påverkar och innefattar flera aktörer i kedjan ska märkta 
varor distribueras mellan företag och länder där olika typer av RFID hårdvara och 
standarder mest troligt används (Yan et al., 2008, s. 86). Viktigt är därför att RFID-
systemet kan utformas på ett sätt som stöttar och filtrerar informationsdelning mellan 
företagen, vilket kräver säkra lösningar. Företagen måste hitta en balans mellan vilken 
information som ska delas för att förbättra samarbetet samt vilken information som bör 
stanna inom företaget för att skydda egna intressen (Yan et al., 2008, s. 86). 
  
En del nackdelar går även att relatera till tekniken i sig, exempelvis att det finns risk för 
att materialet och omgivningen för en taggad vara kan påverka läs och-
skrivningsförmågan negativt (Yan et al., 2008, s. 44). Det har visat sig att beroende på 
vart taggen är placerad i exempelvis ett rum kan ha betydelse för tillförlitligheten i den 
insamlade datan. Exempelvis om en UHF-tagg är omgiven av vätska eller metall kan 
radiovågorna bli blockerade och orsaka svårigheter för datainsamlingen (Yan et al., 
2008, s. 44).  
  

4.6.3 Integritetskränkning och säkerhet 
  
Ett annat problemområde med RFID är frågan gällande integritetskränkande för 
kunder, säkerhet och miljöpåverkan (Visich et al., 2009, s. 1291). På grund av 
teknikens avancerade funktioner (Yan et al., 2008, s. 83) och med vetskapen om att 
individer tolkar integritet på olika sätt har det uppkommit en del misstänksamhet mot 
RFID (Brown, 2007, s. 400). Inom detaljhandeln har kunder visat en oro för direkt 
marknadsföring och att butiker ska kunna känna igen samt spåra kundens 
shoppingmönster (Brown, 2007, s. 400). Det finns en uppfattning om att integritet kan 
skilja mellan olika länder och till följd av det har integritetslagar inom EU upprättas för 
att skydda den enskilda konsumenten. Författaren förklarar att återförsäljare enligt lag 
måste informera kunden om att RFID finns i butiken samt syftet med tekniken. Även 
hur de ska samla in och använda informationen samt hur taggarna kan monteras bort 
måste redogöras för kunden (Brown, 2007, s. 400). I och med att tekniken har 
utvecklats har ytterligare åtgärder vidtagits för att skydda integriteten, exempelvis 
väcker RFID kopplat till betalkort en viss oro. Som beskrivits tidigare finns flera 
säkerhetskontroller som kan implementeras för att säkerställa pålitligheten med RFID. 
Många av applikationerna utgör inget direkt hot mot den personliga integriteten samt 
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att endast auktoriserade aktörer har tillgång till informationen, men det är ändå viktigt 
att meddela detta till kunderna för att undvika missförstånd (Yan et al., 2008, s. 44).  
  
För att överkomma integritetsproblemet krävs det först och främst att leverantörer tar 
oron seriöst och upprättar ett supportsystem samt utbildar och svarar på frågor kring 
tekniken (Brown, 2007, s.412). Även företag som implementerar tekniken måste ta sina 
kunders oro på allvar och vara öppen om syftet med RFID och informera om värdet det 
kan medföra kunden. Misstag med att hantera kundklagomål kan kosta företag stora 
pengar, vilket gör det ännu viktigare att lyssna på deras problem. Som alltid finns det 
en risk i att tekniken missbrukas och ytterligare forskning kring säkerheten är därför en 
uppmaning (Brown, 2007, s.412). 
  

4.7 Nuvarande tekniker inom klädbranschen   

4.7.1 Övergripande 
  
I dagens företag finns flera olika tekniker för identifiering som exempelvis sensorer, 
röstidentifikation och streckkoder (Yan et al., 2008, s. 35). Den första streckkoden 
utvecklades fram av Bernard Silver och Norman Joseph Woodland under slutat av 
1940-talet, men den första verkliga användningen kom enligt författarna först när 
tekniken började användas inom den amerikanska matvarubranschen. Sedan dess har 
streckkoder varit den dominerande tekniken både i klädbranschen och inom andra 
branscher (Yan et al., 2008, s. 35). Under 2007 använde sig i stort sett alla 
återförsäljare av streckkoder i deras verksamheter och varje år skrevs omkring 5-10 
miljarder nya streckkoder (Tajima, 2007, s. 261). 
  

4.7.2 Olika typer av streckkoder 
  
Idag finns två typer av streckkoder, endimensionella (1D) och tvådimensionella (2D) 
(Yan et al., 2008, s. 35- 36). 1D använder sig av streck och mellanrum för att koda 
identifikationsinformation som exempelvis serienummer. 2D-streckkoder är en mer 
avancerad teknik som består av mer komplicerade mönster och kan koda upp till 4 
kilobyte av data (Yan et al., 2008, s. 35- 36). Den 1D streckkoden är mest 
förekommande idag, men eftersom den 2D streckkoden behöver betydligt mindre 
område för att koda av informationen jämfört med 1D har dess popularitet vuxit enligt 
författarna.  
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Bild 1. Till vänster, en 1D streckkod. Till höger, en 2D streckkod 
  
Streckkoder kan skrivas ut från de flesta typer av skrivare och ett vanligt system består 
av tre komponenter, en streckkod, en scanner och en dator (Yan et al., 2008, s. 36). 
Enligt författarna läses streckkoderna av med hjälp av scannern som i sin tur är kopplad 
till datorn och i datorns mjukvara hanteras den information som scannern samlat in. 
Det finns olika teknologier vid scanning av streckkoder, men den vanligaste är LED. 
Vid mer avancerad scanning som inom automatiska industriprocesser används istället 
CCD-teknik (Yan et al., 2008, s. 36). 
  

4.7.3 Fördelar/nackdelar med streckkoder 
  
Som med all teknik finns både fördelar och nackdelar. En av de främsta fördelarna med 
streckkoder är deras låga inköpskostnad eftersom streckkoden enkelt kan skrivas ut på 
ett vanligt papper och klistras fast på produkten eller containern (Azevedo & Carvalho, 
2012, s. 131). I och med att streckkoden enkelt kan skrivas ut tillkommer inga 
ytterligare kostnader som grundar sig i komplikationer vid tillverkning. Användandet 
av streckkoder minskar även de operativa kostnaderna, förbättrar processer samt ökar 
produktivitet hos företagen (Yan et al., 2008, s. 19, s. 37-38). 
  
En stor nackdel är att streckkoderna lätt kan förstöras eller skadas då koden måste 
fästas på utsidan av produkten för att kunna läsas av (Rekik, 2010, s. 239- 240). För att 
kunna scanna av koden krävs även mänsklig kontakt, ingenting kan ske automatiskt 
(Azevedo & Carvalho, 2012, s. 131). Streckkoder ställer även krav på hur paketering 
av varor och placering av pallar måste se ut. Alla varor måste paketeras med 
streckkoden utåt och pallarna ska placeras med streckkoden riktad mot avläsaren för att 
en person lätt ska kunna kommat åt och scanna (Rekik, 2010, s. 240). Detta ställer krav 
på speciell design av lager och hur in-och urlastning ska ske. (Yan et al., 2008, s. 5). 
 
Användningen av streckkoder har även begränsningar gällande effektivitet då dem 
kräver “line- of-sight” och inte kan läsas av om de ligger inuti en större förpackning. 
Förpackningen måste då först öppnas och sedan scannas av manuellt vilket är 
tidskrävande (Yan et al., 2008, s. 38). Scannern kan enbart läsa av en streckkod i taget 
och kräver ett kort avstånd mellan streckkod och scanner för att kunna samla in 
information (Dai & Tseng, 2012, s. 634). En avslutande nackdel med tekniken i 
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jämförelse med andra tekniker som exempelvis RFID är att ingen ständig sändning av 
realtidsinformation är möjlig samt att informationsmängden är mindre (Dai & Tseng, 
2012, s. 634; Yan et al., 2008, s. 35). 

 
Nedan kommer en figur över fördelar med RFID över vanliga streckkoder: 
 

Fördelar med RFID jämfört med 
streckkoder 

1.      Kräver inte ”line-of-sight” 

2.      Avläsning kan ske på längre 
avstånd 

3.      RFID-taggar tål mer 
slitage/skada 

4.      En tagg kan läsa av från flera 
källor 

5.      Portabel databas 

6.      Ger realtidsinformation 

 
Tabell 4. Fördelar med RFID jämfört med streckkoder (Yan et al., 2008, s. 111). 
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5. Praktisk metod 
 
Under detta kapitel ämnar vi ge läsaren en förståelse för hur vi praktiskt har genomfört vår 
studie. Vi redogör för vårt val av forskningsstrategi och urval av respondenter samt 
förklarar hur intervjuerna gått till och hur informationen har bearbetats och hanterats.  
 

5.1 Forskningsstrategi 
 
Som nämnt i den teoretiska metoden har vi i denna studie valt en kvalitativ 
forskningsstrategi. Utifrån problemformuleringen, “vilken eventuell potential och 
möjligheter finns med en implementering av RFID i ett mindre klädföretags 
logistikprocesser och hur kan RFID implementeras på bästa sätt?“ anser vi att en djup 
förståelse är nödvändig, vilket är lättare att få genom en kvalitativ undersökning då intresset 
snarare riktas mot de intervjuade personerna än att spegla forskarens intressen (Bryman, 
2011, s. 413). 
 
Hur vi som forskare går till väga för att få denna djupa förståelse kan variera, men Bryman 
(2011, s. 412-413) menar att intervjuer är den vanligaste metoden och att de två vanligaste 
formerna av intervjuer är ostrukturerade intervjuer eller semistrukturerade intervjuer. 
Skillnaden mellan dem är som namnet visar, hur strukturerade intervjuerna egentligen är. 
Den typ som vi har använt oss av är semistrukturerade intervjuer. Innan intervjuerna 
genomfördes hade vi förberett en guide bestående av frågor som intervjuobjekten fick svara 
på, men dem hade även chans att tala fritt kring ämnet och göra viktiga tillägg. Om 
intressant information kom upp hade även vi chans att ställa följdfrågor för att få ytterligare 
förståelse. Om vi istället hade valt ostrukturerade intervjuer hade vi enbart utgått från en 
lista av olika ämnen och ställt enstaka frågor som intervjupersonen fritt skulle prata kring 
och associera runt. Intervjun skulle således mer likna ett vanligt samtal. Anledningen till 
vårt val var för att kunna säkerställa tillräckligt med relevant information för att besvara 
problemformuleringen. Bryman (2011, s. 416) anser även att semistrukturerade intervjuer 
är mer passande om forskarna redan har tydligt fokus och inte enbart är ute efter att 
utforska ett ämne, vilket vi hade i och med vår problemformulering.  
 

5.2 Urval och val av respondenter  
 
Inom kvalitativa forskningsstudier är icke-sannolikhetsurval den främsta metoden och 
används ofta för att studera en eller flera utvalda personer inom en organisation (Bryman & 
Bell, 2013, s. 204). Det innebär att slumpen inte styr urvalet utan forskare gör ett medvetet 
val, som vi har gjort i denna studie, i syfte att lära sig så mycket som möjligt. Alla har 
därför inte möjlighet att ingå i urvalet, vilket innebär att det inte går att beräkna någon 
sannolikhet för chansen att en enskild person ska inkluderas. Till skillnad från 
sannolikhetsurval där generaliseringar ofta är syftet, så garanterar inte icke-
sannolikhetsurval representativitet för forskningsresultatet. (Johansson- Lindfors, 1993, s. 
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95) Detta ser vi inte som något negativt eftersom generaliseringar inte har varit det 
huvudsakliga målet med studien. Istället har vi utgått från en kvalitativ forskningsmetod 
samt en hermeneutisk kunskapssyn som syftar till att vara tolkande i sin art. Att vi har valt 
respondenter med omfattande kunskap om det som ska studeras ser vi därför som en fördel 
för vår kvalitativa forskningsstudie.  
 
Kriteriet för urvalet har från vår sida varit att respondenterna ska ha tillräckligt med 
information om MQs verksamhet för att kunna besvara hur en eventuell implementering av 
RFID skulle påverka både personal och arbetsprocesser. Således har det varit viktigt att 
eventuella respondenter är någorlunda insatta i RFID teknik och vad det kan medföra. Ett 
annat kriterium från vår sida har varit att hitta respondenter från olika delar i supply chain 
för att få en så bred förståelse som möjligt. Utifrån dessa kriterier har vi sedan i samråd 
med MQ valt ut intervjupersoner som både MQ och vi själva ansåg hade möjlighet att 
besvara våra frågor. Merriam (1994, s.61) förklara detta som ett målinriktat urval, då vi 
genom våra forskningsfrågor valt ut respondenter som ska ge oss den kunskap vi behöver. 
Detta blir speciellt aktuellt i vår studie där personer från olika nivåer i organisationen har 
valts ut, något Bryman (2011, s. 350) förklarar som relevant inom kvalitativ forskning. 
Exempelvis har vi valt intervjupersoner både från huvudkontoret, lagret och i MQ-butik för 
att kunna analysera hela kedjan i syfte att besvara vår problemformulering. Anledningen till 
att vi valt att intervjua personer från olika områden är för att få en så övergripande och 
noggrann beskrivning som möjligt över MQs verksamhet. Eftersom RFID är okänt för 
många har vi medvetet valt personer med ledarroller inom varje målgrupp för att samla in 
den kunskap vi behöver. Enligt vår mening kan dessa intervjupersoner bäst svara på frågor 
som både berör verksamheten och hur en eventuell implementering av RFID skulle påverka 
både personal och arbetsprocesser. De valda respondenterna har även haft mest kunskap 
gällande RFID vilket varit viktigt i denna studie. Ifall tidsramen för studien hade varit 
större hade det även varit intressant att intervjua personal ”på golvet” för att få ytterligare 
kunskap och förståelse, men eftersom vi tillsammans med MQ ansåg att anställa är för 
dåligt insatta i hur hela verksamheten fungerar samt i RFID-teknik var det mer passande i 
och med den begränsade tidsramen, att intervjua personer med ledarroller inom supply 
chain.  
 
Bryman (2011, s. 366) förklarar också att flexibilitet i urvalet är en fördel inom den 
kvalitativa forskningen, vilket innebär att kompletterande intervjuer kan göras i efterhand 
och fokus i intervjufrågorna kan ändras för att nå en bättre förståelse. I samråd med MQ 
kom vi fram till att ytterligare två intervjuer med tre olika representanter skulle göras för att 
besvara hur implementeringen av RFID praktiskt skulle genomföras. För att få en djupare 
förståelse kring detta valde vi att intervjua RFID-konsulter i två omgångar, dels för att 
respondenterna representerar olika företag och erbjuder således olika RFID-tjänster, men 
också för att kunna ställa kompletterande frågor som uppkommit under studiens arbetsgång 
vid det andra intervjutillfället. I ett tidigt skede (intervju 1) intervjuades en RFID- konsult 
för att ge oss kunskap och information om vilka trender som var aktuella på marknaden. 
Närmare slutskedet av studien (intervju 6) intervjuades två RFID-konsulter under ett och 
samma tillfälle där mer djupgående och kompletterande frågor ställdes. Med andra ord 
intervjuade vi två respondenter, två konsulter, samtidigt. Detta gjordes eftersom 
respondenterna tillsammans erbjöd en RFID-tjänst samt befann sig vid samma tidpunkt i 
Göteborg och vi ville hinna med att intervjua båda två innan deras hemresa. Eftersom vi 
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ville få ut olika typer av information utifrån intervjuerna valde vi således att ställa olika 
typer av frågor till konsulterna. Valet att intervjua dessa tre konsulter togs även i samråd 
med MQ och beslutet grundade sig i att MQ ansåg att dessa personer var de som har 
tillräckligt med kunskap för att besvara frågorna. 
 
Eftersom konsulterna från båda intervjuerna representerar företag som kan vara intresserade 
av att sälja RFID-teknik till MQ är vi medveten om att det har konsekvenser för deras 
trovärdighet. Att vi har haft tillgång till deras kunskap ser vi dock som en fördel då RFID 
inom klädbranschen är ett så pass outforskat ämne i dagsläget. Detta är något vi har varit 
medveten om när vi gjort våra val och har därför valt att intervjua respondenter från olika 
RFID-företag, vilket förklarar varför vi har genomfört två olika intervjuer med konsulter. 
Eftersom vi gjort en fallstudie på MQ har vi inte haft helt fria tyglar vid urvalet utan det har 
skett i samband med företaget, vilket vi har nämnt ovan. Det innebär att vi har haft en del 
restriktioner i vårt val av respondenter och det är en av anledningarna till ett målinriktat 
urval enligt Bryman (2011, s. 433). Det betyder också att vi tack vare MQ har haft tillgång 
till intervjupersoner med en djupare kunskap inom ämnesområdet vilket vi ser som en 
fördel med vår forskningsstudie.  
 
Ett annat vanligt problem som kan uppkomma är att från början avgöra hur många 
intervjupersoner som kommer att behövas för studien. Bryman (2011, s. 436) förklarar att 
ju större bredd en kvalitativ studie har, desto fler jämförelser och intervjuer är nödvändiga.  
Eftersom en implementering av RFID berör omfattande delar i en verksamhet fick vi under 
processens gång tänka om gällande antalet respondenter och intervjuer och vilka vi ville 
intervjua. Från början hade vi tänkt ha sju intervjuer däribland en person från ett av MQs 
externa varumärken, men efter att ha genomfört vissa intervjuer började vi tänka om 
gällande deras inblandning i studien. Vi ansåg tillsammans med vår handledare på MQ att 
det enbart vore onödigt att involvera dem så tidigt i processen, eftersom MQ var 
tveksamma på vilka reaktioner som skulle uppkomma kring en eventuell implementering 
av RFID. Till följd av detta slutade vi på sex intervjuer med sju olika respondenter, där två 
RFID-konsulter intervjuades under ett och samma tillfälle.  
 
Intervjuerna pågick i olika lång tid, allt ifrån trettio minuter till över fem timmar. 
Anledningen till den stora tidsskillnaden är för att vi ansåg att vissa respondenter besitter 
mer kunskap gällande verksamheten och därför ville vi ställa fler frågor till dem. Efter den 
grundläggande datainsamlingen har vi även fått möjlighet att ställa följdfrågor eller 
ytterligare frågor till respondenterna i de fall tveksamheter eller funderingar uppstått i ett 
senare skede i studien. För att få chans till det var vi noggranna med att med att fråga 
respondenterna om det var möjligt att höra av sig vid ytterligare frågor. Exempelvis har 
intervjun med logistikchefen och den andra intervjun med RFID-konsulterna varit mer 
omfattande då de besitter kunskap som har varit betydande för studien samt att många 
kompletterande frågor har ställts i slutskedet.  
 
Kostnadsaspekten har också varit betydande för vilket urval vi har gjort. Johansson 
Lindfors (1993, s.97) förklarar att det kan vara onödigt kostsamt att använda ett 
sannolikhetsurval i många situationer. I vårt fall stämde detta. Även om MQ har butiker och 
samarbetspartner över hela Sverige, samt i andra delar i världen ansåg vi det inte vara 
hållbart eller nödvändigt att kosta på oss resor till olika städer. Istället har vi tillämpat ett 
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icke-sannolikhetsurval som är mer effektivt för vårt syfte då vi själva styrt urvalet. Vi har 
därför inriktat oss mot att välja representanter i Göteborg och Umeå, vilket är två städer vi 
befunnit oss i och som vi har haft ekonomisk möjlighet att åka till.  
 
På grund av olika faktorer som exempelvis tidsbegränsning i uppsatsskrivandet 
genomfördes totalt sex intervjuer med sju stycken respondenter, där två RFID- konsulter 
intervjuades under ett och samma tillfälle. Vi anser att utifrån studiens omfattning gav 
storleken på urvalet oss den teoretiska mättnad vi behövde för att besvara syftet med vår 
studie. Bryman (2011, s. 437) menar att det kan vara svårt att hitta rätt kvantitet av 
intervjuer, men påpekar samtidigt att det viktigaste inte är antalet intervjuer utan att 
forskarna med hjälp av datainsamlingen kommer fram till relevanta slutsatser vilket vi 
anser oss ha gjort. Ifall studien hade pågått under en längre tid hade antalet respondenter 
kunnat ökas. Det hade exempelvis varit intressant att intervjua någon från produktionen i 
Kina för att få förstahandsinformation vilket vi inte fick i denna studie, men på grund av det 
långa avståndet och språkbarriären var inte detta möjligt. Trots det anser vi inte att någon 
ytterligare intervju skulle bidra med någon relevant information i studien.  
 

5.3 Forskningsetik  
 
Vid studier finns alltid risken för att någon deltagare påverkas eller “skadas”, antingen 
fysiskt, psykiskt eller att det försämrar självkänsla och utlöser stress. För att minska 
sannolikheten för att någon av dessa ska inträffa finns det fyra principer som forskare ska 
sträva efter att följa, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. (Bryman, 2011, s. 132) Eftersom vi i denna studie ville undvika att 
påverka deltagarna har vi valt att redogöra för innebörden av principerna samt förklara hur 
vi gått tillväga för att uppfylla dem. 
 
Informationskravet innebär att vi som forskare ska förklara syftet med studien för 
deltagarna och förklara att det inte är något krav på att delta om dem inte vill (Bryman, 
2011, s. 132). Innan intervjuerna berättade vi för respondenterna om syftet med både 
studien och intervjun. Efteråt var vi noga med att undersöka om dem fortfarande ville vara 
delaktiga i studien eller inte, vilket samtyckeskravet belyser vikten av (Bryman & Bell, 
2013, s. 147). All information och alla personuppgifter som framkom under intervjuerna 
har behandlats konfidentiellt och vi gav respondenterna chansen att få vara anonyma om de 
ville det. Utifrån detta anser vi oss uppfylla konfidentialitetskravet som Bryman (2011, s. 
132) diskuterar. Avslutningsvis finns även nyttjandekravet som innebär att information och 
personuppgifter som samlas in under forskningen enbart får användas till det ändamålet 
(Bryman, 2011, s. 132). Även detta anser vi oss ha uppfyllt då vi har varit noga med att inte 
sprida informationen vidare till utomstående. Samtidigt har vi varit tvungna att ladda upp 
den slutgiltiga rapporten på Diva, vilket innebär att alla kunnat få tillgång till rapporten om 
dem velat. Vi kan således inte försäkra oss om att informationen inte nått obehöriga, men vi 
menar samtidigt att chansen för att respondenterna ska ta skada är relativt låg eftersom vi 
har behandlat personuppgifter konfidentiellt och gett deltagarna chansen till anonymitet.  
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5.4 Utforming av intervjuer 
 
Bryman (2011, s. 419) anser att det är viktigt med flexibilitet både i intervjuerna och i 
intervjumallen för att säkerställa att forskarna får den information de söker efter. För att 
lyckas med det är det viktigt att ställa sådana frågor som ger respondenterna chansen att 
framföra sina åsikter. I och med att vi har valt semistrukturerade intervjuer förberedde vi en 
intervjumall med sådana frågor som var relevanta för studiens syfte. Frågorna 
kategoriserades under olika teman som exempelvis bakgrund för att skapa en bra struktur 
och ordning att följa samt för att underlätta besvarandet för respondenten. Innan 
intervjuerna anpassades intervjumallen utifrån de olika respondenterna och den kunskap de 
besitter. Med andra ord har vi haft en “grundmall” av frågor som ställts till samtliga 
respondenter och sedan anpassat den med mer specifika frågor. Enligt Merriam (1994, s. 
95) är det viktigt att ställa frågor utifrån vilken information forskaren vill åt. Detta har vi 
alltid haft i åtanke vid utformningen av frågeställningar och det förklarar även varför vi 
valde att inte använda samma intervjumall åt samtliga respondenter. Vi valde respondenter 
med olika kunskap och åsikter kring ämnet, därför var vi tvungna att anpassa frågorna 
utifrån dem för att kunna samla in den information som är relevant för studien och som vi 
ville ta del av. På så vis har vi fått en förståelse för hur respondenterna tänkt och känt vilket 
är viktigt vid en kvalitativ studie.  
 
Ett exempel på detta är att intervjumallen mellan de två intervjuerna med konsulter skiljer 
sig åt. Eftersom vi genom den första intervjun med Niklas Hild främst ville få en förståelse 
för vilka trender med RFID som finns idag var vi tvungna att anpassa frågorna utifrån 
vilken information vi ville åt. I slutskedet av studien när den andra intervjun med konsulter 
genomfördes ville vi få mer kompletterande kunskap och få svar på frågor som uppkommit 
med tiden, därför formades frågorna utifrån detta. Frågorna i intervjumallen formulerades 
därför på olika sätt för att få ut så mycket information som möjligt. Utformningen av frågor 
är något som Bryman (2011, s. 248) påpekar vikten av. Beroende på vilken information 
forskaren söker ska frågan formuleras på ett visst sätt vilket vi hade i åtanke. Överlag så 
strävade vi efter att ställa så öppna frågor som möjligt så att respondenterna själva fick 
chans att prata fritt runt frågan. Hade vi istället haft tydliga ja eller nej-frågor anser vi oss 
inte ha fått samma förståelse och inblick i hur respondenten resonerar, vilket hade försvårat 
möjligheterna till att besvara studiens problemformulering och syfte. Således undvek vi 
raka ja eller nej-frågor eller frågor som är ledande vilket Merriam (1994, s. 95) menar vara 
viktigt. Respondenterna ska få möjlighet att svara fritt utan vårt inflytande. Frågorna har 
delvis baserats på den teori som är kopplad till studien vilket stämmer överens med den 
deduktiva ansatsen som finns och som vi har diskuterat under tidigare delar. För att försöka 
få fram ytterligare ny kunskap har vi även haft en del mer explorativa frågor för att få ta del 
av respondenternas inställning till RFID vilket relaterar till den delvis induktiva ansatsen. 
Eftersom teorin i studien antingen är på ett generellt plan eller kopplad till andra branscher 
än klädbranschen ville vi dels undersöka respondenternas inställning utifrån befintlig teori, 
men även försöka hitta ny information som inte blivit diskuterad tidigare. 
 
Innan vi höll i första intervjun diskuterade vi igenom intervjumallen med vår handledare 
som fick chans att komma med feedback. Vi provade även att hålla en intervju med en 
utomstående person för att få information om hur denne upplevde frågorna. Efter att ha 
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genomfört dessa procedurer ansåg vi oss ha ett gott underlag för att kunna genomföra 
intervjuerna på ett bra sätt.  
 
Alla intervjuer startade med att vi lite kort berättade om syftet med studien och varför vi var 
intresserade av att intervjua de valda personerna. Vi var noga med att poängtera att 
anonymitet var möjligt samt att vi skulle ge respondenten en transkriberad version över 
intervjun så att personen skulle få chans att göra eventuella invändningar på det som sagts. 
Som tidigare nämnt innehöll intervjumallen olika teman får att skapa en bra struktur. Tema 
1 för samtliga intervjuer var bakgrund då respondenten fick berätta ganska öppet om sig 
själv, sin bakgrund samt vad den har för roll idag. Genom att börja med en öppen fråga 
ville vi få respondenten att slappna av och känna sig bekväm samtidigt som det var viktigt 
för oss att bli insatt i deras tidigare erfarenheter. Eftersom vi inte har använt samma 
intervjumall vid alla intervjuer skiljer sig ordningen på valda teman och benämningen på 
teman åt beroende på vilken kunskap respondenten hade samt vad vi ville få ut för 
information. Överlag försökte vi att ställa liknande frågor till lagret, huvudkontoret och till 
butikspersonal för att se om och i så fall på vilket sätt deras åsikter skilde sig åt. 
Intervjuerna med RFID-konsulter däremot hade ett lite annorlunda upplägg med fokus på 
den tekniska aspekten och hur en implementering skulle kunna gå till. Under 
litteratursökningen märkte vi att det fanns begränsat med skrivet material kring dessa frågor 
varpå vi ansåg det vara viktigt att få kunskap och information från “experter” i ämnet. 
 
Ett tema som återkom i intervjuerna var att vi ställde frågor gällande hur respondenterna 
arbetar idag. Där fick exempelvis lagret berätta om hur dem arbetar med varumottagning 
och plockning, huvudkontoret om hur dem arbetar och deras roll i verksamheten och 
butikerna om hur deras dagar och arbetsuppgifter ser ut. Även kommunikation och synlighet 
var ett återkommande tema där respondenterna fick uttala sig kring hur kommunikation 
sker idag, hur dem anser att den fungerar och vilka utvecklingsmöjligheter som finns. 
Likaså fick respondenterna svara på hur relationen är sinsemellan producenter, speditörer, 
lager, huvudkontor och butik. Vi ville inkludera sådana frågor för att få en uppfattning om 
hur de arbetar idag och vilken potential RFID skulle kunna medföra och vilka problem som 
är viktiga att belysa vid en implementering. Eftersom RFID skulle ses som en 
implementering ville vi även ta reda på hur främst huvudkontoret och butikerna, men även 
lagret i viss utsträckning ser på faktorer som kan bli avgörande vid implementeringar. 
Därför blev även implementering ett tema i intervjumallen och dessa frågor baserades på 
den teori som diskuterats i den teoretiska bakgrunden. Eftersom ett delsyfte i studien var att 
undersöka eventuell potential och möjligheter med RFID valde vi även att inkludera ett 
tema rörande just problem och potential som vi ställde till samtliga respondenter för att få 
deras delade åsikter och vilka fördelar eller problem som de identifierar i deras verksamhet. 
Ett avslutande tema var övrigt där respondenterna fick chans att göra tillägg och ställa 
eventuella frågor för att få en bra avslutning på intervjuerna.  
 

5.5 Intervjuförfarande  

5.5.1 Intervjuarens roll 
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Vid förfarandet av kvalitativa intervjuer blir forskarens roll av betydelse. Vi har därför 
medvetet valt att använda semistrukturerade intervjuer för att öppna upp för diskussion och 
djupare svar kring forskningsämnet. Det innebär att vår roll som intervjuare har varit att 
skapa bra förutsättningar för att respondenten ska känna sig trygg och villig att dela med sig 
av informationen. För att uppfylla detta har vi varit flexibla i intervjuprocessen, lyssnat till 
vad personen i fråga anser viktigt och försökt tolka hur respondenterna uppfattat våra 
frågor. (Bryman, 2011, s. 415) Vi har även varit noga med att informera personerna innan 
om vad studien handlar om och att det är upp till dem vilka frågor eller information de är 
villig att dela med sig av. Detta för att direkt säkerställa en avslappnad miljö, där vi inledde 
med öppna frågor för att sedan läsa av och anpassa intervjun efter respondenten.  
 
Då vi har använt oss av djupintervjuer som är mer strukturerade i jämförelse med en öppen 
intervju (Johansson Lindfors, 1993, s. 120) har syftet varit att förstå ett visst fenomen och 
intervjupersonens egna åsikter. Det innebär att vi har utgått från en intervjumall för att leda 
in respondenten på det studerade forskningsområdet. För att underlätta mötet och verkligen 
förstå hur intervjupersonerna uppfattar en situation har vi intervjuat dem i deras egen miljö 
förutom i en intervju där vi var tvungna att använda telefon då respondenten befann sig i 
Lund. Detta menar Bryman (2011, s. 363) vara en viktig aspekt för den kvalitativa 
intervjuaren som gärna vill fånga upp beskrivande detaljer. 
 
Fokus har även riktas mot att förstå “varför” intervjupersonerna svarar som de gör. I många 
fall hänger det sociala beteendet ihop med kontexten intervjupersonerna agerar inom. 
(Bryman, 2011, s. 364) Därför har frågor kring implementeringsteorier blivit betydande i 
vår intervjumall, då det har betydelse för vilka förutsättningar och attityder som finns för ett 
ändrat arbetssätt. För att skapa ett förtroende mellan intervjuaren och svarspersonen är det 
viktigt att visa ett intresse för personen. Lindfors Johansson (1993, s. 123) förklarar detta 
som aktivt lyssnande och det är något vi genuint har tillämpat under intervjuerna. Eftersom 
vi anser forskningsämnet intressant har vi varit interaktiva och bidragit för att föra dialogen 
framåt. Vi har alltid avslutat med att fråga om intervjupersonen har något att tillägga eller 
om det är något de vill ändra eller känner sig osäker över. På så vis har vi säkerställt ett 
förtroende, att vi fått med respondenternas sanningsenliga åsikter samt att vi närmat oss 
dem på ett bra sätt.  
 

5.5.2 Praktiskt genomförande av intervjuer  
 
Vid det praktiska genomförandet under intervjuerna har intervjumallen fungerat som ett 
stort stöd eftersom den medförde att intervjuerna flöt på smidigt, att alla teman blev 
diskuterade samt att vi kunde uppfylla syftet och problemformuleringen i studien. Som vi 
tidigare nämnt skedde alla intervjuer förutom en på respondents arbetsplats genom face-to-
face kommunikation vilket underlättade intervjuförfarandet då det var enkelt att ställa 
följdfrågor och använda kroppsspråket. Innan intervjuerna hade vi delat upp teman mellan 
oss så vi visste vem som skulle ställa vilken fråga för att undvika tveksamheter under 
intervjun. Den som inte ställde frågor just då ansvarade för att “bocka av” frågorna så att 
den andra personen kunde koncentrera sig på att förklara eventuella tveksamheter kring 
frågorna. Båda ansvarade för att ställa följdfrågor om det blev aktuellt, vilket det ofta blev.  
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Längden på intervjuerna varierade, eftersom respondenterna hade olika mängd av kunskap 
inom det studerade ämnesområdet. Den längsta intervjun med två stycken RFID-konsulter 
höll sammanlagt på i över fem timmar. Även intervjun med anställda på huvudkontoret höll 
på under en lång tid, omkring tre timmar. Resterande intervjuer med butikschefen, lagret 
och den tidigare intervjun med en RFID-konsult höll på i omkring en timme medan 
intervjun med en IT-ansvarig på MQ pågick i omkring 30 minuter. Under samtliga 
intervjuer har vi båda varit deltagande och delaktiga vilket vi anser vara en fördel i och med 
de delvis långa intervjuerna Det hade mest troligt varit krävande att ensam ställa frågor i 
flera timmar.  Datainsamlingen pågick sammanlagt under perioden 25/3 - 13/4- 2015 vilket 
är omkring tre veckor. Anledningen till att datainsamlingen blev utdragen var på grund av 
påsken som infann sig i mitten av perioden och då många av dem tilltänka respondenterna 
var lediga.  
 

5.6 Kritik mot primärkällor 
 
Eftersom kvalitativa studier baseras på information från en person eller grupp är det viktigt 
att forskaren kritiskt granskar informationen som samlas in och i vilken utsträckning 
respondenterna gett ifrån sig riktig information. För att göra denna granskning menar 
Jacobsen (2012, s. 165) att forskaren kan utgå ifrån fyra kriterier nämligen närhet, kunskap, 
vilja och kontexten.  
 
Närhet handlar om data ursprung och närheten till det studerade fenomenet. Det är viktigt 
att avgöra om respondenten har förstahandsinformation om ett fenomen eller om den enbart 
besitter information från andrahandskällor som har fört informationen vidare (Jacobsen, 
2012, s. 165). Det andra kriteriet kunskap innebär att respondenten har sådan kunskap som 
är relevant för studien och det studerade fenomenet. Det är viktigt att källan har mycket 
kunskap då det ökar förtroendet (Jacobsen, 2012, s. 166). Eftersom vi tillsammans med MQ 
valde ut vilka personer som skulle intervjuas har vi försökt undvika problem gällande 
närhet och kunskap. Under intervjuerna kunde samtliga respondenter utförligt svara på våra 
frågor vilket tytt på att de är insatta i fenomenet. En kritik mot våra primärkällor är dock att 
vi inte haft någon förstahandsinformation gällande produktionen som finns i Kina utan i 
dessa frågor har logistikchefen Olof uttalat sig om. Detta anser vi vara en brist eftersom han 
på så vis enbart besitter kunskap från andrahandskällor. På grund av det kan kriteriet närhet 
i viss del ifrågasättas. Dock menar vi att logistikchefen bör ha tillräckligt med kunskap för 
att uttala sig i frågan då huvudkontoret har någorlunda bra kommunikation med 
produktionen.  
 
Även vilja som avser källans vilja att bidra med sanningsenlig information (Jacobsen, 2012, 
s. 166) upplevde vi som någorlunda tillfredsställd. Det grundar vi på att studien bland annat 
bidragit med kunskap och nytta för MQ. Vi ser därför ingen anledning till varför 
respondenterna skulle ha gett oss felaktig information, då det enbart hade påverkat 
slutresultatet negativt. Trots det påpekar Jacobsen (2012, s. 166) att det alltid finns en risk 
att det som sägs inte är sant vilket forskaren måste komma ihåg. Detta är extra intressant att 
diskutera gällande intervjuerna med konsulterna. Under intervjuerna märkte vi tydligt att 
konsulterna försökte ”sälja in” sina idéer och verktyg eftersom de är säljare i grunden. Som 
säljare är det lätt att framställa saker bättre än de egentligen är, vilket vi anser kan påverka 
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sanningen i deras uttalanden. Detta är också en av anledningarna till varför vi valde att 
intervjua respondenter från två olika RFID-bolag i två omgångar. För att minska risken att 
bli “påverkad av säljargument” har vi därför undersökt två olika alternativ på marknaden 
när det gäller RFID-teknik. Eftersom RFID-konsulterna säljer dessa tjänster är detta något 
vi har funderat över extra vid våra val i studien och vi har försökt att hålla oss kritiska till 
deras information.  
 
Ytterligare en aspekt att belysa är att inga medarbetare ”på golvet” har intervjuats, vilket 
har varit ett medvetet val från vår sida. Detta för att vi ska kunna få den kunskap som 
ansågs nödvändig. Enligt oss kunde butikschefen både svara för en medarbetare, då hon i 
sitt dagliga arbete agerar som säljare, men samtidigt även svara på de övergripande 
frågorna som en ”vanlig säljare” på MQ hade haft svårt att göra. På grund av studiens 
tidsbegränsning och omfattning ansåg vi det mest relevant att intervjua fler med ”ledarroller 
inom verksamheten” eftersom de har mer kunskap som varit av intresse för oss i studien. 
Om mer tid hade funnits hade fler från butikspersonalen kunnat intervjuas. Dock tror vi inte 
att svaren skulle skilja sig markant då arbetsuppgifterna som butikschef och en ”vanliga 
säljare” utför är relativt lika förutom ett mer övergripande ansvar för butikschefen. 
Avslutningsvis är det är även viktigt att bedöma kontexten, det vill säga under vilka 
förutsättningar som intervjun har skett. Alla intervjuer förutom en skedde i respondentens 
naturliga miljö på deras kontor utan någon annan närvarande vilket vi anser ha skapat bra 
förutsättningar för att informationen som källan bidragit med är korrekt.  
 

5.7 Insamling av data 

5.7.1 Transkribering av data  
 
För att underlätta hanteringen av datainsamlingen valde vi att transkribera våra intervjuer 
vilket innebär att information transformeras från en befintlig form till en annan (Kvale & 
Brinkmann, 2009, s. 194). Med andra ord spelades först intervjuer in för att sedan skrivas 
ner på papper. Innan transkriberingen hade vi gjort i ordning en mall gällande upplägg och 
struktur vilket underlättade själva arbetet. Vi valde att använda siffror för vem som sade 
vad, 1 för intervjuare och 2 för respondent.  
 
Transkribering ses ofta som en tidskrävande process vilket Bryman & Bell (2005, s. 375-
376) påpekar, men vi ansåg det vara nödvändigt för att få en så bra överblick över 
intervjuerna som möjligt. Vid transkriberingen skrev vi ner vad som sades under 
intervjuerna, även följdfrågor och andra kommentarer även fast det inte ingick i den 
ursprungliga intervjumallen. För att begränsa tidsåtgången av transkribering valde vi dock 
att enbart transkribera sådana delar som vi ansåg vara relevanta för studiens valda syfte och 
problemformulering. Under de längre intervjuerna hände det vid två tillfällen att 
respondenterna helt kom ifrån ämnet och började prata om något annat vilket vi inte tog 
med. Vi tog även medvetet bort sekvenser där respondenten funderat och gett ifrån sig läten 
som “öhhhm” eller skratt och liknande. Kvale & Brinkmann (2009, s. 194) menar att man 
bör undvika att ha med information som inte är adekvat för samtalet. För att säkerställa att 
transkriberingen genomförts korrekt lyssnade vi igenom varje intervju två gånger för att 
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kunna göra korrigeringar och tillägg till den befintliga texten. På så vis kunde vi vara säker 
på att all relevant information togs med.  
 
När alla intervjuer hade transkriberats skrevs dessa ut i pappersformat för att underlätta 
sammanställningen av det empiriska materialet. Utskrifterna fördelades på ett stort bord där 
vi tillsammans började identifiera tydliga teman hos respondenterna. Detta är något som 
Bryman (2011, s. 528- 530) kallar för tematisk analys och innebär att forskaren bland annat 
letar efter likheter, skillnader och repetitioner för att identifiera olika teman hos 
respondenterna. För att få en tydlig överblick hade vi olika färgpennor för olika teman som 
sedan skrevs ner. Några av de teman som framkom var arbetet idag, synen på logistik, 
implementering, val av utrustning samt fördelar och nackdelar vilket stämde överens med 
indelningen i teorikapitlen. Vid analys av insamlad data har vi utgått ifrån våra identifierade 
teman och sedan jämfört dem med teori som diskuterats i den teoretiska bakgrunden och 
referensramen. Anledningen till detta var för att på ett effektivt sätt se tydliga mönster 
mellan identifierade teman och befintlig teori för att slutligen kunna dra slutsatser. Genom 
att använda någorlunda liknande indelning både i teori och empiri ansåg vi oss skapa en röd 
tråd för att underlätta läsandet för läsaren.  
 

5.8. Sanningskriterier 
 
Inom vetenskaplig forskning används validitet, reliabilitet och generaliserbarhet som tre 
viktiga kriterier för att bedöma hur väl den genererade teorin stämmer överens med 
verkligheten. I vilken grad sanningskriterierna är relevanta för studien kan variera beroende 
på vilket angreppssätt forskaren har valt att tillämpa. (Johansson Lindfors, 1993, s. 160) 
Merriam (1994, s. 176) menar att kriterierna kan skilja sig åt beroende på om syftet är att 
uppnå en djupare förståelse snarare än att testa en hypotes. Forskare har därför diskuterat 
hur pass relevant reliabilitet och validitet är inom kvalitativa studier, då validitet ofta 
refererar till mätningen av studien (Bryman, 2011, s. 351). Eftersom vi har utgått från en 
kvalitativ metod för att samla in information, är förståelsen en viktigare grund för studiens 
måluppfyllelse snarare än att mäta olika variabler. Reliabiliteten syftar till att mäta hur 
“sann” och trovärdig data är och avgörs ofta utifrån hur den har samlats in (Johansson 
Lindfors, 1993, s. 161). Generaliserbarhet är ett annat viktigt kriterium för att avgöra om 
forskningsresultatet är överförbart till andra liknande situationer. Det är endast 
sannolikhetsurval som kan garantera full generaliserbarhet och därför måste alltid en 
helhetsbedömning av kriterierna göras i analys och tolkning. (Johansson Lindfors, 1993, 
s.16) I och med detta kan en anpassning av reliabilitet och validitet göras med mindre vikt 
på mätning för kvalitativa studier (Bryman, 2011, s. 351). Nedan kommer en närmare 
presentation av kriterierna.  
 

5.8.1 Reliabilitet  
 
Extern reliabilitet står för i vilken utsträckning ens undersökning är pålitlig. Det kan 
bestämmas utifrån om den kan upprepas, det vill säga om studien skulle ge samma resultat 
om den utfördes ytterligare en gång (Bryman, 2011, s. 352). Inom kvalitativa studier menar 
Merriam (1993, s. 180) att det är svårt att garantera detta, då människan förändras över tid 
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och inte är ett statiskt objekt. Personers åsikter kan förändras av många anledningar och 
garanterar inte samma resultat vid ett senare intervjutillfälle. Det innebär dock inte att 
kvalitativa studier får en låg reliabilitet utan istället måste forskare tillämpa olika strategier 
för att uppfylla kriteriet. Exempelvis vid en upprepad studie måste forskaren gå in i samma 
sociala roll som den första forskaren, annars blir det svårt att jämföra resultaten. (Bryman, 
2011, s. 352) Därför är det viktigt i vår studie att tydligt förklara våra angreppssätt och 
tillvägagångssätt för att uppfylla kriteriet för extern reliabilitet.  
 
För att uppnå en god reliabilitet i studien har vi försökt vara noggranna med att förklara hur 
vi gått tillväga i de olika stegen i datainsamlingen samt vilka metoder som har använts. Vi 
har försökt hålla samma upplägg och struktur vid alla intervjuer för att underlätta för andra 
att göra studien på nytt. När beslut har fattats och när slutsatser har givits har vi varit noga 
med att förklara anledningen till det och vilka kriterier som har legat till grund. Som med 
alla studier är det svårt för oss som forskare att bevisa en hög pålitlighet, men vid alla tagna 
val har vi alltid haft pålitligheten som ett riktmärke. Exempelvis valde vi intervjupersoner 
tillsammans med MQ för att säkerställa att de utvalda respondenterna har information att 
delge samt att de har förmågan att göra det på ett rättvist sätt. Sekundärkällorna som har 
använts har i stor utsträckning blivit peer-reviewed vilket styrker deras tillförlitlighet och då 
även vår studie. Om några tveksamheter påträffades valde vi att alltid undersöka vad någon 
annan källa sade om samma fenomen.  
 
Den interna reliabiliteten har också varit av betydelse för studien vilket innebär att vi som 
forskare har kommit överens om hur data ska tolkas (Bryman, 2011, s. 352). I denna studie 
har vi båda deltagit vid samtliga intervjuer. Vi har även suttit tillsammans och gjort 
sammanställningar, analys och tolkning av data för att säkerställa att vi har sett på data på 
samma sätt. Utifrån detta anser vi oss ha uppfyllt både extern och intern reliabilitet  
 

5.8.2 Validitet 
 
Validitet beskriver i vilken grad resultatet stämmer överens med verkligheten och om 
forskaren mäter det som denne avser att mäta. Med detta menas om forskarens 
observationer verkligen fångar det som finns och om det stämmer överens med resultatet. 
(Merriam, 1993, s. 180) I dagsläget kan det vara svårt att mäta exakt hur trovärdig ens 
kvalitativa studie är, därför har fokus flyttats från konkreta mätningar till tolkningar av 
forskaren egna erfarenhet (Merriam, 1993, s. 177) samt hur data har samlats in. Det är 
därför viktigt att analysera alla potentiella källor som kan leda till felaktiga kvalitativa 
resultat. 
 
För att uppnå en godkänd nivå av validitet finns det strategier som kvalitativa forskare kan 
arbeta med som exempelvis respondentvalidering, triangulering och kontroll av avvikande 
fall (Kvale & Brinkmann, 2013, s. 268). Under studiens gång har vi haft kontinuerlig 
kontakt med vår handledare på MQ som har fått ta del av arbetets olika delar och kunnat 
påpeka eventuella felaktigheter. Inte enbart handledaren utan alla respondenter har fått 
tillgång till den transkriberade versionen av intervjuerna och haft möjlighet att göra 
ändringar. Genom att använda sig av respondentvalidering har vi kunnat undvika 
missvisande resultat. Denna studie har genomförts av två forskare och vi har använt flera 
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olika informationskällor, både facklitteratur och vetenskapliga artiklar för att kunna 
undersöka vidare avvikande eller uppmärksammande information som framkommit. 
Samtidigt har vi även kompletterat med utomstående källor, dvs. konsulter för att göra 
studien valid och för att få ytterligare åsikter om ämnet. Detta har gjorts kontinuerligt under 
en längre tid och vi har även varit noggranna med att beskriva de skevheter vi kan ha med 
oss i undersökningen, så som förförståelse, utgångspunkter och teoretiska perspektiv vilket 
Merriam (1993, s. 180) nämner som en viktig aspekt.  
 
För att ytterligare styrka trovärdigheten i studien hade vi önskat ett större antal 
respondenter för att kunna samla in information om hur personer i exempelvis produktionen 
samt externa varumärken ser på RFID. På grund av begränsat med tid och andra orsaker 
hade vi inte möjlighet att involvera dessa parter vilket är synd då det hade styrkt 
trovärdigheten, eftersom flera hade fått chansen att uttala sig kring ämnet. Trots detta 
upplever vi ändå validiteten i studien som godkänd.  

 
5.8.3 Generaliserbarhet 

 
Generaliserbarhet eller yttre validitet som Merriam (1993, s. 183) benämner det innebär i 
vilken mån studiens resultat är tillämpliga även i andra situationer och inte enbart i den 
redan undersökta, alltså om resultaten kan överföras och generaliseras. Merriam (1993, s. 
184-185) menar även att det kan vara svårt att dra statistiska slutsatser från en kvalitativ 
fallstudie eftersom forskarna noga har valt fallföretag utifrån olika kriterier, det har inte 
varit slumpen som avgjort vilket företag som har studerats. Därför menar vissa personer att 
det inte går att generalisera en fallstudie och att det är en begränsning med 
forskningsmetoden medan andra påpekar att det i viss utsträckning kan vara möjligt om 
resultaten sätts in i andra företag med liknande förutsättningar.  
 
Även fast MQ är ett unikt företag med säregna förutsättningar finns det troligtvis andra 
mindre klädföretag som har liknande uppbyggnad. Viktigt är då att beskriva och förklara 
kännetecken inom företaget för att utomstående ska kunna avgöra huruvida resultaten är 
relevanta för dem eller inte, vilket vi anser oss ha gjort. Vi har varit noga med att berätta 
om MQs organisation och hur de arbetar idag, på så vis kan vårt resultat i viss utsträckning 
nyttjas av andra företag med liknande karaktäristik som MQ har. Alltså menar vi att 
resultatet inte kan generaliseras likt kvantitativa studier, men vi anser samtidigt att andra 
kan lära av denna studie och dess resultat trots att resultaten har framtagits utifrån intervjuer 
med personer från MQ.  
 
Studiens generaliserbarhet kan diskuteras i en evighet, men eftersom syftet med studien i 
första hand var att skapa en djupare förståelse för MQ och ämnet gällande eventuell 
potential och möjligheter med RFID samt hur RFID kan implementeras på bästa sätt anser 
vi inte att generaliserbarhet har varit av största vikt för oss. Viktigare har varit att uppnå 
hög reliabilitet och validitet för att kunna ge rättvisa rekommendationer.  
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6. Empiri  
 
I detta kapitel presenteras studiens insamlade data. Data är baserad på intervjuer med 
totalt sju respondenter fördelat på sex olika intervjuer från olika led i supply chain. För att 
underlätta läsandet är kapitlet indelat i olika teman där respondenters åsikter presenteras. 
Som en inledande del kommer en kort presentation av alla respondenter i studien för att 
läsaren ska få en förståelse för vilka som har medverkat. 
 
Intervju 1: Respondent 1: Niklas Hild 
Är en RFID-konsult och en av grundarna till företaget Microtracking som arbetar med olika 
tekniska lösningar för att underlätta arbetet för olika företag. Har främst uttalat sig i 
områden gällande tekniken RFID och vilken trend vi kan se på marknaden.  
 
Intervju 2: Respondent 2: Linda Lindvall 
Linda är butikschef/medarbetare på MQ i Umeå, en roll hon har haft sedan 2003. Hon 
svarade på frågor gällande deras arbetsprocesser i butik, hur relationen och 
kommunikationen är med olika aktörer, frågor gällande implementering samt vilka fördelar 
och nackdelar hon ser med RFID. 
 
Intervju 3: Respondent 3: Olof Jonsson 
Olof arbetar på MQs huvudkontor där han är logistikchef för MQ Retail AB. Eftersom han 
har förståelse och kunskap gällande hela kedjan från produktion till butik har han svarat på 
väldigt övergripande frågor som ingen annan har kunskap kring som exempelvis arbetet i 
produktion, huvudkontorets roll i supply chain och frågor gällande implementering. 
 
Intervju 4: Respondent 4: Stefan Karlsson 
Stefan är chef för lagret Texport i Borås som MQ arbetar tillsammans med. Han har främst 
svarat på frågor gällande deras arbetsprocesser, hur relationen och kommunikationen är 
med olika aktörer samt vilka fördelar och nackdelar han ser med RFID. 
 
Intervju 5: Respondent 5: Björn Granfors  
Björn är utvecklingsansvarig för IT-avdelningen på MQ Retail AB. Han jobbar på MQs 
huvudkontor och svarade främst på frågor gällande fördelar och nackdelar med RFID, vilka 
svårigheter han ser samt hur RFID skulle kunna integreras med MQs nuvarande 
affärssystem. 
 
Intervju 6: Respondenter 6 och 7: Mark Kasbergen och Kim André Dalsaune 
Både Mark och Kim är RFID-konsulter som har ett samarbete där de erbjuder företag ett 
pilotfall för att komma igång med RFID-tekniken. Mark jobbar för Nedap, ett stort företag 
som säljer säkerhetslösningar och Kim är Key Account Manager på Infratek som även de 
säljer säkerhetslösningar. Har främst uttalat sig i områden gällande tekniken och hur den 
praktiskt fungerar samt svarat på allmänna frågor gällande RFID som vi haft.   
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Utöver dessa sju respondenter fördelat på sex intervjuer har vi även ställt ytterligare 
kompletterade frågor gällande säkerheten med tekniken till Fredrik Lindblom som är 
säkerhetsansvarig på MQ Retail AB.  
 

6.1 Arbetet idag och hur varuflödet ser ut 
 
När logistikchefen Olof Jonsson berättar om huvudkontorets roll i supply chain och hur de 
arbetar idag berättar han att huvudkontoret och deras omkring 80 anställda fungerar som 
spindeln i nätet. Det är där alla viktiga beslut fattas eftersom de har en bättre överblick över 
verksamheten än exempelvis butikspersonalen. MQs organisation är uppdelad i olika 
funktioner där ekonomi, logistik och inköp är tre stora funktioner som fokuserar på deras 
respektive arbetsuppgifter. Trots att organisationen är funktionsindelad förklarar Olof att 
kommunikationen är rätt bra internt till följd av företagets relativt lilla arbetsplats. All 
kommunikation med butiker, lager och produktionskontoren görs av huvudkontoret som 
därför har en viktig uppgift i att hålla den dagliga verksamheten flytande.  
 
“Eftersom vi är ett ganska litet företag så får man ändå en nära relation och bra insikt i olika 
detaljfrågor i de olika funktionerna, i alla fall inom ens närmsta kontaktytor” (Olof Jonsson, 
2015) 
 

6.1.1 Produktion 
 
Under intervjun berättar Olof om hur produktionen går till och hur de arbetar. Han förklarar 
att MQ har två produktionskontor i Asien, ett i Shanghai och ett i Bangladesh. Sedan har de 
även en MQ-anställd i Turkiet. Produktionskontoren tillsammans med kontaktpersonen i 
Turkiet har i uppgift att säkerställa en hög kvalitet i klädesplaggen som tillverkas samt att 
hålla en dialog med tillverkarna för att tillsammans arbeta mot ständiga förbättringar. Han 
förklarar att i och med att produktionskontoren är noga med att säkerställa kvalitén i 
varorna behöver inte MQ oroa sig för att varorna inte ska nå upp till deras standard och 
krav. I dagsläget har MQ omkring 80 producenter i Asien som tillverkar deras egna 
varumärken. De externa varumärkena som MQ köper in produceras hos varumärkenas 
respektive tillverkare, det är inte MQ är inblandade i. Delar av deras egna varumärken 
butikspackas redan i produktionen, exempelvis förklarar Olof att de fyller en kartong med 
nyheter som skickas ut till samtliga butiker. Resterande delar av varorna som inte ska 
skickas direkt till butik förpackas i andra kartonger. Förutom att tillverka kläderna ser 
producenterna även till att märka plaggen med streckkoder och tvättråd innan ordern 
lämnas över till MQs anlitade transportörer. Transporten görs främst med hjälp av fartyg 
och tar omkring en månad innan varorna kommer fram till lagret Texport i Borås som 
därefter tar över arbetet. 
 

6.1.2 Lager 
 
För att få en inblick i hur arbetet går till på lagret i Borås intervjuar vi Stefan Karlsson som 
är ansvarig för lagerverksamheten på Texport. Stefan berättar att Texport är en del av DHL 
och består av omkring 55 000 kvm lageryta som är fördelat på flera olika kunder, däribland 
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MQ som tillhör en av de största kunderna. Personalstyrkan består i grundbemanning av 110 
personer, men under vissa perioder när det är som mest arbete är det upp emot 200 
personer. När vi ställer frågan om hur viktig kund MQ är i jämförelse med andra berättar 
han att MQ är en väldigt viktig kund utifrån flera skäl. Dels på grund av deras storlek, men 
även utifrån den lösningsnivå som finns rent tekniskt i och med just-in-time leveranser. 
Enligt honom är MQs ledtidskrav några av de vassaste i branschen vilket gör att lagret 
specialanpassar deras bemanningslösningar och IT för att kunna hantera MQs krav.  
 
Vi bad även Stefan att kortfattat berätta om varumottagningen och hur den fungerar. Han 
förklarar att lagret själva är ansvariga för att transportera godset från hamnen till lagret i 
Borås. När lastbilarna anländer till lagret med alla kartonger hanteras varorna på olika sätt. 
Förstafördelningen, det vill säga det som redan är butikspackat vid produktion cross-dockas 
efter att kartongerna har lagts upp på ett konvejerband. I cross-dockingen sker en process 
då förstafördelningen separeras från resterande varor och går direkt till utleverans igen utan 
att packas upp. Kartongerna är redan från leverantörerna märkta med etiketter som 
automatiskt scannas när dem passerar genom en båge på konvejerbandet och skickas vidare 
till respektive butik. Resterande del av varorna som är packade utifrån modell, färg och 
storlek levereras in på lagret och plockas sedan av lagerpersonalen när MQs automatiska 
påfyllnadssystem säger till. Vilka kartonger som ska packas upp och vilka som ska skickas 
ut till butikerna direkt är redan förutbestämt och det är inget lager bestämmer.  
 
Stefan berättar även att processen för de externa varumärkena går till på liknande sätt med 
skillnaden att dem inte är butikspackade utan allting levereras in på lagret och plockas allt 
eftersom de behövs. Processen vid varumottagning har effektiviserats genom införandet av 
cross-docking-systemet, men han påpekar en brist i arbetet som de inte lyckats överkomma. 
Eftersom lagret aldrig plockar upp varorna i förstafördelningen kan de inte säkerställa att 
det som producenterna har packat är korrekt. På grund av det riskerar MQ att få fel i 
lagersaldot. Varorna som lagret själva plockar genom så kallad “pick by voice- teknik” som 
säger till personalen vart de ska gå och vad som ska plockas, gör att de har en högre grad av 
säkerställande och kontroll eftersom personalen själva är involverande. Ett annat problem 
som ibland uppkommer berättar Stefan är att leverantörerna märker kartongerna fel, vilket 
stoppar upp flödet i arbetsprocessen. Om etiketten sitter felmärkt kan den inte automatiskt 
läsas in i cross-dockingen vilket gör att lagerpersonalen manuellt måste scanna in 
kartongen.  
 
Vidare berättar Stefan att lagret kontinuerligt under dagen plockar kartonger som sedan 
skickas till olika terminaler runt om i landet. På terminalerna samlas alla kartonger som ska 
till samma butik och körs sedan ut. 
 

6.1.3 Butik 
 
För att få en förståelse om arbetet i butik intervjuar vi Linda Lindvall som är butikschef på 
MQ i Umeå. Linda berättar att de får leverans av varor fem dagar i veckan, från måndag till 
fredag. Hur ofta leveranser sker beror på vart i landet butiken är belägen. Butikerna i 
storstäderna kan få leveranser upp till två gånger per dag. Följesedeln till en leverans får 
butikerna i Norrland två dagar innan själva leveransen sker. Med andra ord är följesedeln 
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som kommer på måndagen för leveransen som kommer på onsdagen. Detta är något Linda 
uppskattar eftersom det gör att butikerna kan planera i förtid hur mycket personal som 
behövs. När varorna kommer till butik räknar personalen antalet kartonger för att 
säkerställa att antalet stämmer överens med det som står på följesedeln. Det händer att 
antalet är felaktigt, främst för förstafördelningar från produktionen. Därefter packas varorna 
upp ur kartongerna. Två dagar i veckan görs uppackning vid disken ute i butik och 
resterande tre dagar görs uppackning inne på butikslagret. Vid uppackning förklarar Linda 
att ingen kontrollräkning görs på grund av butikens storlek och den tid det skulle ta att 
räkna plagg för plagg.  
 
När alla varor blivit uppackade ser personalen först och främst till att det finns tillräckligt 
med varor ute på säljplats. Det som inte ryms läggs på lagret och hämtas vid behov. 
Butiken har en varumärkesansvarig som arbetar med påfyllnad, men det görs även rullande 
av alla i personalen. Ett problem som Linda berättar om är gällande påfyllning av varor på 
säljplats: 
 
“När det är mycket i butik hinner vi inte alltid gå och fylla på utan det gäller att varan finns 
på plats när kunden efterfrågar den, annars går vi miste om försäljning” (Linda Lindvall, 
2015) 
 
För att få en uppfattning om vilka arbetsuppgifter som är mest tidskrävande ställer vi frågan 
till Linda. Enligt henne spenderar personalen mest tid ute i butik för att hjälpa kunder, men 
även att uppackning av varor och inventering är tidskrävande uppgifter. Inventeringen ska 
börjas införas tre gånger per år och tar omkring 16 timmar per gång, exklusive de fem 
timmar det tar för Linda att gå igenom listan med alla differenser vilket hon upplever som 
ineffektivt. Det är svårt att kontrollera och följa upp alla differenser eftersom de inte vet 
vad det beror på, om det är personalen som gjort fel, om det varit fel i leverans eller om det 
beror på stöld.  
 

6.2 Kommunikationsflödet och relationen mellan aktörerna 
 
Som tidigare nämnt fungerar huvudkontoret som spindeln i nätet speciellt gällande 
kommunikationsflödet i supply chain eftersom det är via dem som nästan all 
kommunikation sker.  
 
Olof berättar att det är sällan som MQ har någon direktkontakt med producenter utan att 
den kommunikationen i första hand görs av produktionskontoren i Asien. Han menar att det 
räcker att ha god kontinuerlig kommunikation med produktionskontoren då det skulle 
innebära onödigt extraarbete om kommunikation skulle ske via dem direkt till producenter. 
Samarbetet med producenter är dock något som Olof förklarar som delvis bristande då en 
del producenter inte sköter arbetet som MQ hade önskat. 
 
“Vi får feedback från lagret om vilken producent som gjort fel och vilken typ av fel det rör 
sig om, den informationen får vi sedan utvärdera” (Olof Jonsson, 2015) 
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Speditörerna som transporterar varorna från produktion vidare till lagret i Borås har enligt 
Stefan främst kommunikation direkt med lagret för att i ett tidigt skede kunna 
uppmärksamma eventuella förseningar eller problem. På så vis får lagret tidigt information 
om eventuella störningar vilket gör att dem kan anpassa sitt arbete och göra prioriteringar 
om det är nödvändigt. Utifrån detta anser Stefan att relationen med speditörer är bra. Olof 
berättar även att speditörerna har viss kontakt med huvudkontoret vid större störningar men 
oftast sker den direkt till lagret.  
 
Kommunikationen mellan huvudkontor och lager är något som både Stefan och Olof 
upplever som väl fungerade då de har ett långt samarbete bakom sig. De har ett gemensamt 
affärssystem som de kan kommunicera via samt att de har möten inplanerade vecko- och 
månadsvis där framtiden diskuteras. Stefan berättar att majoriteten av all information de får 
kommer via affärssystemet och att det i första hand är ett ensidigt flöde som börjar hos 
kontoret vidare ut till lager. 
 
Kommunikationen med butiker är även något som Olof berättar att de är ansvariga för. 
Ingen direkt kommunikation sker via lager eller speditör till butik utan sådan 
kommunikation görs via logistikavdelningen på MQ. Butik och huvudkontor delar 
information genom deras intranät IQ som både Linda i butik och Olof upplever som en bra 
lösning. Om butikerna har ytterligare frågor förklarar Linda att de har ett kontaktnummer 
att ringa. Trots att butikerna är en viktig del i MQs verksamhet berättar Olof att det finns ett 
“vi och dem-tänk” inom organisationen vilket han vill arbeta bort. Han påpekar att 
huvudkontoret måste bli bättre på att kommunicera ut förändringar till butikerna för att de 
ska få en förståelse för det som görs. Huvudkontoret måste vara införstådda i butikerna och 
vice versa men så fungerar det inte riktigt idag enligt honom. Även Linda som butikschef 
har liknande åsikter kring relationen med kontoret. Hon förklarar att butikerna arbetar 
självständigt och vänder sig bara till huvudkontoret vid eventuella problem. Tidigare har 
hon upplevt problem med att få tag i rätt person på kontoret men att det är något som har 
förbättrats. Som nämnt har butikerna ingen direkt kommunikation med lagret utan 
informationen som delas görs via affärssystemet där butikerna kan få en överblick över 
lagersaldo på specifika varor vilket uppskattas enligt Linda.  
 
När det gäller kommunikationen och relationen med externa varumärken berättar Olof att 
problemen är mer omfattande än med de egna varumärkena. MQ har ingen makt utan det är 
ett ömsesidigt samarbete med många leverantörer. I vissa fall menar han att de inte alls gör 
som MQ vill och inte heller visar något riktigt intresse i det. Den största bristen som han ser 
är att flera av varumärkena är små företag med bristande administrativt arbete och kunskap. 
Därför uppstår problem när de ska leverera till en stor kedja som MQ är i relation till dem.  
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Figur 6. Bild över hur materialet och kommunikationen går inom supply chain 
 

6.3 Möjligheter och förväntningar 
 
När vi ställer frågan till Olof om deras målsättning och förväntningar på RFID nämner han 
tre huvudområden där MQ ser möjligheter till förbättring. Det första området är ekonomiskt 
betingat och innefattar ökad försäljning och minskade kostnader, vilket skulle kunna 
uppnås genom att undvika out-of-stock- situationer som ibland uppstår idag på grund av 
bristande kvalitet i lagersaldo. Genom att använda RFID-teknik skulle MQ kunna uppnå 
högre lagersaldokvalitet eftersom dem i högre grad kan säkerställa att rätt varor finns i rätt 
kvantitet på rätt plats. Olof berättar även att de ser stora möjligheter gällande tidsbesparing 
vid inventeringar samtidigt som de skulle bli mer korrekt utförda. MQ inventerar hela 
butiken tre gånger per år och det tar omkring fyra timmar per person och det krävs fyra 
personer, sammanlagt 16 timmar för en inventering. Den tiden vill MQ reducera och istället 
använda till att hjälpa kunder i butik vilket är av högsta prioritet inom verksamheten och 
som kan medföra ökad försäljning.  
 
“Finns alltid varor på säljplats och inte på lager eller liknande ökar förutsättningarna för att 
även öka försäljningen” (Olof Jonsson, 2015) 
 
Säkerhet och spårning är ett annat huvudområde som Olof nämner som en möjlighet. Idag 
finns det ett stort svinn av varor från produktion till butik, men MQ har dålig koll på vart 
varorna tar vägen. Genom RFID skulle spårningen och kontrollen av varor kunna ske 
snabbt och smidigt om varje aktör i supply chain använde RFID. Olof menar att detta 
slutligen skulle kunna resultera i högre säkerhet då internt svinn i butik skulle kunna 
reduceras samtidigt som det försvårar för tjuvar att stjäla varorna. Slutligen det tredje 
området som Olof berättar om är ökad kommunikation i butik. Om personalen kan fokusera 
på att sälja varor och kommunicera med kunder istället för att räkna antalet varor kan de 
förbättra relationen med kunderna vilket kan få dem att komma tillbaka. Han berättar att 
MQ gärna ligger i framkant gällande hur kommunikationen sker och menar exempelvis att 
det vore intressant att prova ny teknik med RFID som kan skapa nya förutsättningar för 
kommunikation.  
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Olof är även noga med att berätta att dessa områden är några eventuella möjligheter som 
RFID kan medföra. Projektet med en eventuell implementering ligger än så länge i 
planeringsfasen då de undersöker olika sätt för ett genomförande. Därför finns än så länge 
inga kort-eller långsiktiga målsättningar förutom att skapa en så övergripande kalkyl som 
möjligt för att undersöka potentialen. Ser kalkylen lovande ut får dem arbeta fram en 
processplan.  
 

6.3.1 Logistik och företagsfilosofier 
 
När Olof berättar om deras syn på logistik berättar han att MQ har fyra ledord som de 
ständigt arbetar mot gällande deras logistik. Det första ledordet är flexibilitet, vilket innebär 
att de strävar efter flexibilitet i alla logistikprocesser från produktion till lagerhantering och 
transport. Han menar att utan flexibla processer är det svårt att konkurrera på dagens 
marknad eftersom den är snabbt föränderlig. Kundernas efterfrågan kan förändras över en 
natt och därför är det viktigt att alltid sätta kunden i fokus oavsett vad det gäller då kundens 
behov styr hela företagets filosofi. MQs strävan mot flexibilitet berättar Olof även stämmer 
överens med det andra ledordet, snabb reaktionstid vilket är tiden det tar för MQ att reagera 
på en förändrad efterfråga tills att de nya efterfrågade varorna finns i butik. 
  
“För att hålla nere reaktionstiden är flexibilitet grundläggande” (Olof Jonsson, 2015) 
  
Det tredje ledordet som Olof nämner är att hela verksamheten ska vara försäljningsstyrd. 
MQ ska erbjuda sådana varor som faktiskt säljer, därför är det viktigt för dem att ha en 
överblick över försäljningsstatistik. För att få den överblicken menar han att det är viktigt 
att hela verksamheten har en förståelse och arbetar tillsammans trots deras 
funktionsindelning. Slutligen berättar han även om det fjärde ledordet, korta ledtider. MQ 
har idag en stor del av sin produktion i Shanghai och i Bangladesh vilket innebär långa 
ledtider enbart i transport. Eftersom transporterna främst görs via fartyg är varorna på havet 
i drygt en månad vilket gör att MQ riskerar att efterfrågan hinner förändras på den tiden. 
Som reaktion på detta funderar dem på att öka produktionen i Turkiet för att minska 
ledtiderna. 
  
Under intervjun berättar Olof även om deras inställning till filosofierna lean och agile och 
påpekar att MQ i stort sett har en blandning av dessa beroende på vilka aktiviteter det 
gäller. Han menar att det går att skönja skillnader mellan transporter och lagerhantering ut 
mot butik. Eftersom MQ producerar stora mängder varor varje år är det klart att 
kostnadsaspekten är en viktig faktor, men det betyder inte att de alltid tar det billigaste 
alternativet. Han menar att det allra viktigaste är att de hittar en stabilitet och hög kvalitet i 
transporterna. Det optimala vore att både säkerställa hög kvalitet till ett relativt lågt pris. 
Gällande lagerhantering och leveranser ser MQ snarare logistiken som en konkurrensfördel 
som de kan utnyttja för att optimera lönsamheten. Han menar att MQ som tillhör 
medelprissegmentet tål lite dyrare logistikkostnader om det innebär att en vara kan säljas 
till fullpris istället för att reas ut. Olof berättar även att det i den delen av logistikprocessen 
snarare handlar om att skapa hög service mot butikerna för att sedan kunna hålla hög 
service mot kunderna, kostnaderna är inte lika relevanta. För att uppnå hög service får 
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butikerna i Sverige leveranser minst en gång per dag. Butikerna i storstäderna, Göteborg, 
Stockholm och Malmö får påfyllnad av varor upp till två gånger per dag. På så sätt menar 
Olof att de ser till att varor alltid finns tillgängliga för kunderna. 
  
Olof berättar även om deras annorlunda tänk jämfört med konkurrenter gällande 
lagernivåer i butik. Han nämner att deras konkurrenter snarare gör stora inköp som sedan 
förvaras antingen i butikernas lager eller på säljplats. MQ å andra sidan har ett tydligt just-
in-time-filosofi gällande deras leveranser. Eftersom de har lyckats med dagliga leveranser 
behöver de inte ha stora butikslager som binder kapital. Idag varierar det hur lagret i butik 
ser ut. Mindre butiker har knappt något lager alls medan andra större butiker har mer varor 
på lagret. Olof anser att deras leveranssystem stämmer överens med en lean-filosofi i och 
med att de lyckas undvika ”onödiga kostnader” i form av kapitalbindning i butik, men han 
påpekar samtidigt att effektivitet är en grundläggande faktor för att klara av JIT. MQ 
strävar alltid mot ständig effektivisering i hela supply chain, däribland genom 
lagerhanteringen på centrallagret Texport i Borås. Arbetsrutinerna har blivit mer 
automatiserade med hjälp av en cross-docking-station vid inleverans av varor samt att 
lagerpersonalen plockar med hjälp av så kallad ”pick-by-voice” som säger åt dem vilken 
hylla de ska gå till och vilken vara som ska plockas. 
  
Olof berättar att MQ ser deras logistik som en möjlighet till differentiering gentemot 
konkurrenter. I och med att marknaden har hårdnat anser han att det gäller att ligga i 
framkant med aktiviteter som slutligen kan leda till värdeskapande för kunderna. Det är 
därför MQ genom ett nära samarbete med partners har infört JIT-leveranser och ökat 
effektivitet i hela supply chain.  
  
”Kunden sätts alltid i fokus och vi på MQ vill hitta nya sätt att tillgodose deras behov” 
(Olof Jonsson, 2015) 
  

6.4 Implementering 

6.4.1 Organisation 
  
Olof berättar att organisationen arbetar efter tydliga verksamhetsmål och riktlinjer. Enligt 
honom är det med hjälp av affärsplanen som alla inom organisationen blir delaktiga och 
säkerställer att alla strävar mot gemensamma mål. MQs affärsplan beskriver 
organisationens totala målsättning, som sedan bryts ner på delmål per avdelning och sedan 
till aktivitet per anställd. Strukturen är därmed tydlig och följs upp genom olika deadlines. 
Även Linda i butik anser att målen är tydliga gällande förväntningar på varje butik, de vet 
exakt vilka resultat som ska uppnås. 
 
 I dagsläget förklarar Olof att det inte finns gemensamma mål inom organisationen gällande 
implementeringen av RFID, utan just nu ligger det på avdelningarna logistik samt säkerhet. 
Han berättar vidare att en av hans affärsplansaktiviteter är att göra en RFID- kalkyl och att 
den ska vara klar till augusti. Trots att han ska göra en kalkyl är det en lång bit kvar tills att 
en projektgrupp ska sättas ihop. Innan ett sådant beslut fattas ska kalkylen presenteras för 
ledningen. För att säkerställa att organisationen alltid jobbar efter deras uppsatta mål 
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berättar Olof att de har årliga utvecklingssamtal på kontoret. Han menar att det är viktigt att 
värderingarna sitter djupt inrotade och återspeglas i allt MQ gör genom hela kedjan. 
 

6.4.2 Strategi: 
MQs företagsstrategi 
 
På frågan hur Olof beskriver MQs företagsstrategi berättar han att företaget strävar mot att 
ha tydligt kundfokus. De arbetar därför efter ständiga förbättringar som kan leda till styrkta 
relationer med kunder. Förutom tydlig kundfokus berättar han även att kvalitet i kläderna är 
viktigt. Eftersom MQ ligger i medelprissegmentet gäller det att kläderna uppnår både 
företagets och kundernas krav. Ett krav är exempelvis att utbudet ska vara mångsidigt men 
samtidigt inge viss känsla av exklusivitet i jämförelse med lågprisbutikerna. Han hoppas att 
denna strategi är känd för alla medarbetare inom företaget, både på huvudkontoret och i 
butik. Under intervjun med butikschefen Linda ställs samma fråga och vi får ett liknande 
svar, kunden är det viktigaste för MQ. Under stressiga dagar på jobbet är kunden alltid 
högst prioriterad. 
 
När vi ställer Olof frågan om han anser att MQs företagsstrategi går ihop med en 
implementering av RFID förklarar han att mycket av det MQ strävar mot när det gäller 
konkreta målsättningar kring försäljning kan stödjas av RFID och ha en bidragande effekt. 
Exempelvis förbättrad lagersaldokvalitet och ökad avslutsfrekvens är två viktiga nyckeltal 
inom företaget samt en önskad effekt från RFID implementeringen. Han menar även att 
personalen skulle få mer tid över till att hjälpa kunder vilket MQ strävar mot. Olof förklarar 
att det däremot inte finns några gemensamma drivkrafter i supply chain, dels för att MQ 
både har egna och externa leverantörer som alla vill uppnå ökad effektivitet men för egen 
vinning samt att det beror på bristande kunskap från de avdelningar på kontoret som inte 
visat något intresse. Utmaningen ligger enligt honom därför i hur MQ ska få med alla 
aktörer i en eventuell implementering av RFID. Enligt honom har han svårt att se att 
produktionen eller lagret skulle ha någon egen vinning på det men att dem ändå skulle vara 
villiga att ändra sina arbetsrutiner för MQ. 
 
Kort-/långsiktiga målsättningar 
Trots att MQ inte har kommit långt i processen är en viktig fråga om företaget har satt 
några kort-/långsiktiga målsättningar med implementeringen. Olof förklarar att kalkylen är 
den första målsättningen och att försöka få med så mycket som möjligt i den. Sedan får de 
se vilka beslut som fattas och utifrån det göra en tidsplan. Ett alternativ vore att börja i 
mindre omfattning under ett år för att sedan analysera resultatet och se vad nästa steg i 
implementeringen blir. Första året kanske MQ enbart kan räkna med logistikeffekterna och 
året därpå öka investeringen. Olof har svårt att se att det skulle vore möjligt att räkna med 
full effekt på en gång, däremot är det viktigt att försöka få med alla aspekter i kalkylen. 
Han förklarar att investeringen är en tröskel som MQ måste ta sig över för att komma igång 
med projektet, ett alternativ är därför leasing som skulle innebära lägre kostnader.    
 
Olof berättar att resurser är en viktig fråga när det gäller förändringsarbete. Idag finns ingen 
tjänst som heter projektledare på MQ, utan om ett projekt ska drivas måste det göras i 
samband med ordinarie arbetsuppgifter. Detta trots att det finns en projektmodell om hur 
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förändringar ska genomföras som innehåller detaljer gällande projektet. En sådan modell 
menar Olof är viktig för ett projekt som RFID. Resurser måste frigöras för att 
implementeringen ska bli framgångsrik. 
  

6.4.3 Ledning 
 
MQ har enligt Olof genomgått många förändringar. Redan vid årsskiftet 2013/2014 
genomfördes en stor omorganisering där en del av personalen blev uppsagda. Trots tråkiga 
nyheter för många förklarar han att situationen hanterades bra. Informationen var tydlig och 
uppföljningar gjordes. I den meningen är ledningen vana och erfarna med att arbeta med 
förändringsarbete. Han berättar vidare att deras VD har en sund inställning till förändring 
och är öppen med information och att sprida det ut i organisationen till mellanchefer och 
ledningsgruppen. Vid sådana förändringar är det enligt honom en fördel i att vara ett 
mindre företag. Olof berättar att han inte ser några hinder från ledningens sida som skulle 
medföra att implementeringen inte skulle kunna bli lyckad, eftersom tidigare projekt har 
drivits enligt projektplanen med tydliga instruktioner. Han påpekar även att ledningen har 
tillräckligt stort engagemang för att driva igenom ett eventuellt förändringsarbete om de 
anser att det skulle vara aktuellt. Även Linda påpekar att butikspersonalen har en stor tillit 
och förtroende för ledningen och deras kompetens. 
 

6.4.4 Medarbetare 
 
På frågan hur kontoret har arbetat vid tidigare förändringar och hur de har motiverat 
medarbetare till ett ändrat arbetssätt berättar Olof att den främsta kommunikationen sker via 
MQs intranät IQ, där kontoret går ut med instruktioner och information vad som gäller 
kring förändrade arbetsrutiner. I tidigare fall har problemet suttit i att medarbetarna haft 
problem med att ta till sig informationen som läggs upp på IQ. I vissa fall har även 
engagemanget och kunskapen varit bristande hos butikerna. En fördel som Olof nämner 
under intervjun är MQs relativt låga medelålder på medarbetarna vilket gör dem 
anpassningsbara till ny teknik. Eftersom det är viktigt att medarbetarna gör rätt med RFID 
menar han att det kommer krävas mycket träning och stöttning från kontoret. Att involvera 
medarbetarna så mycket som möjligt är även en förutsättning som han påpekar för att skapa 
en acceptans för implementeringen.  
 
Butikschefen Linda förklarar att hennes medarbetare överlag ser positivt på förändringar, 
speciellt när det underlättar deras arbete. Under den senaste förändringen, när följesedlar 
började skickas online istället för i samband med kartongerna upplevde hon att det gick 
relativt smärtfritt att komma in i den nya rutinen. Hon berättar även att deras butik då 
fungerat som en pilotbutik för att utvärdera arbetssättet. Därför fick medarbetarna chansen 
att påpeka vad som var bra respektive vad som kunde förbättras till huvudkontoret, vilket 
hon uppskattade. Huvudkontoret hade under den processen bra kommunikation med dem 
och förklarade hur saker skulle göras. Linda förklarar även att det i förändringsarbeten är 
viktigt att ledningen ger ut mycket information så att personalen får en ordentlig 
genomgång. Extra viktigt är det när det är någon ny teknik som ska införas eftersom vissa 
personer inte är speciellt tekniskt lagda.  
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Till Stefan på lagret ställer vi frågan hur medarbetarna där reagerat på tidigare förändringar. 
Han berättar att personalen är relativt vana vid förändring och att de strävar mot ett flexibelt 
arbetssätt. Processer i olika storlek ändras hos dem nästan varje vecka vilket alla på lagret 
är införstådda med. Medarbetarna uppskattar främst förändringar som innebär 
effektiviseringar i deras eget arbete, men enligt honom är det viktigt att kunna förändra sig 
utifrån kundernas önskemål. När förändringar genomförs på lagret förklarar han att det 
oftast är på initiativ antingen av kund eller från chefsnivå. Trots att medarbetarna inte är 
involverande i de stora sakerna menar han att det är viktigt att låta dem bestämma små 
saker inom det stora för att det ska passa varje individ.  
 
“Genom att låta dem bestämma mindre saker blir personalen delaktiga samtidigt som de i 
ett tidigt stadie får information” (Stefan Karlsson, 2015)  
  

6.4.5 Kultur 
 
Under intervjun berättar Olof att MQ har en företagskultur som är öppen för nya idéer, 
nyfiken på ny teknik, mottaglig för förändringar och som alltid strävar mot förbättring. De 
är därför ganska vana vid förändringar, framförallt små förändringar. Några förändringar 
som MQ har genomfört är effektiviseringar på lagret genom exempelvis pick-by-voice och 
även en automatiserad cross-docking funktion. De har även börjat med att skicka 
följesedlar online för att underlätta i arbetet. Den förändringen har bidragit till 
effektivisering i lagerhantering men dock har butikspersonal uppfattat det krångligare på 
grund av ett ändrat arbetssätt. Olof menar att felet ligger hos producenterna i Kina och vid 
en eventuell implementering av RFID är det därför viktigt att göra rätt från början hos alla 
inblandade parter. 
 
Generellt sätt försöker MQ hålla en ganska hög nivå av flexibilitet inom verksamheten för 
att kunna ta vara på möjligheter innan dem försvinner. Samtidigt gäller det att anpassa 
verksamheten efter förutsättningarna som finns och utifrån aktieägarna. En stor anledning 
till deras föränderliga kultur anser Olof bero på att tidigare ledning i företaget alltid har sett 
förändring som något positivt, vilket även den nuvarande ledningen gör. Som nämnt ovan 
berättar också Stefan att lagret är flexibla och anpassningsbara. Lagret har idag olika 
lösningar för olika kunder vilket visar på deras flexibla arbetssätt. Om kunden vill 
genomföra en förändring ser dem till att den genomförs på ett bra sätt som passar båda 
parter.  
  

6.4.6 Teknik 
 
Integrering av teknik 
I dagsläget använder MQ affärssystemet Bridge samt ett separat ekonomisystem. Olof 
förklarar att systemet är egenutvecklat och fungerar bra eftersom dem själva har varit med 
och utformat det.  
 
“Systemet ger oss stora möjligheter eftersom allt är på detaljnivå. Det täcker många av våra 
behov men eftersom våra förutsättningar förändras så snabbt har systemet svårt att hänga 
med, vilket absolut är en flaskhals” (Olof Jonsson, 2015) 
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MQ använder systemet internt genom hela kedjan och kan på så vis dela informationen, 
både i produktionen, lagret, kontoret och i butik. De har däremot ingen kontroll över 
externa leverantörers affärssystem eller teknik, vilket Olof identifierar som en viktig aspekt 
med RFID. En förhoppning om RFID skulle bli aktuellt är därför att hitta ett samarbete 
med partners som ska underlätta den biten.  
 
Under intervjun med Björn som är IT-ansvarig på MQ diskuteras frågan om hur en 
integrering av teknik skulle gå till. Han berättar att den största svårigheten är hur RFID rent 
praktiskt ska integreras med deras nuvarande affärssystem Bridge. Det vill säga hur RFID- 
informationen ska kopplas till deras streckkoder, både för externa och egna leverantörer. 
För honom skulle det innebära ett enormt projekt att sitta och ändra i Bridge, både tids- och 
kostnadsmässigt vilket han därför gärna undviker. Han nämner därför att en separat cloud-
lösning skulle vara optimal eftersom inga modifieringar skulle behövas i Bridge samtidigt 
som cloud-lösningen kan omformuleras utifrån ändrade krav på marknaden. Oavsett vilken 
praktisk lösning det skulle bli är det viktigt att informationen kan gå från båda hållen. Att 
det separata systemet inte enbart kan skicka information till Bridge, utan att även MQ kan 
skicka information och göra ändringar i cloud-systemet.  
 
Informationsdelning och RFID som IT-lösning 
Olof berättar att MQ tidigare har haft problem med att få externa leverantörer att dela 
information, det är dock inte på grund av känslig information utan snarare på grund av den 
praktiska biten. Det är ingen information som fungerar av sig själv utan det kräver 
administration och underhållning, Enligt Olof vill MQ inte se RFID som ett stort IT projekt 
utan de strävar efter att komma igång utan att behöva investera och integrera för mycket. 
En optimal lösning är därför att hitta ett samarbete med en extern part som kan hantera 
RFID-data. På så vis kan MQ endast fokusera på värdet med tekniken. Det är viktigt att 
sänka tröskeln för att ta klivet till att komma igång. Att sänka tröskeln är även något som 
konsulten Niklas Hild nämner. Det handlar om att hitta lösningar utan att behöva investera i 
stora IT-projekt. Företagen måste kunna fokusera på värdet med tekniken utan att stå med 
höga kostnader och svåra tekniska aspekter.  
 
“Det handlar inte längre om tekniken i sig, utan nyttan med den” (Niklas Hild, 2015)   
 

6.5 Hur ska RFID implementeras 

6.5.1 Hur ska implementeringen gå till?  
 
Kort sikt 
Under intervjuerna med RFID-konsulterna Mark och Kim samt med Niklas ställer vi frågor 
gällande hur RFID bör implementeras i MQs fall. Något som alla förespråkar är att börja i 
liten skala för att först få prova på tekniken och vilka resultat det kan ge och sedan i 
framtiden öka nivån av teknik. För att sänka investeringströskeln som mindre företag kan 
uppleva berättar Mark och Kim om en möjlig lösning som deras företag hjälper till att 
ordna, nämligen ett pilotfall genom att använda en cloud-lösning för informationen. Tanken 
med pilotfallet är att välja ut tre butiker och ungefär 25 % av produktsortimentet och sedan 
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använda RFID under en tremånadersperiod för att se hur resultatet skulle bli. All utrustning 
som skulle krävas är en handscanner, en iPad eller iPhone samt RFID-taggar för att hålla 
det så enkelt som möjligt. Eftersom deras företag under piloten lånar ut hårdvaran skulle 
det enbart bli kostnaden för RFID-taggar som skulle behövas köpas in. Vilken typ av taggar 
som är att föredra under piloten berättar Mark och Kim är upp till MQ. Antingen kan det 
röra sig om klisterlappar som fästs på prislappen eller att de börjar med source-tagging av 
sina egna varumärken, det vill säga att en tagg antingen sys in i plagget eller att den fästs i 
tvättrådet vid produktionen. För de externa varumärkena kan MQ antingen fästa taggen på 
lagret eller i butik. Det viktigaste är att hitta en lösning som är enkel men som ger resultat.  
 
Likaså Niklas förespråkar en liknande start för MQ, men till skillnad från Mark och Kim 
tycker han att piloter enbart är onödiga och tidskrävande. Han förklarar därför att det är 
bättre att börja på en gång med en handscanner och iPad för att därefter få utvärdera 
resultaten allt eftersom tiden går. Gemensamt för båda intervjuerna är att dem alla 
förespråkar en cloud-lösning istället för att behöva integrera RFID i det befintliga 
affärssystemet. Cloud-lösningen är ett separat system som finns bredvid affärssystemet. 
Eftersom RFID ger information på individnivå blir det svårt för företag att använda den 
informationen då många affärssystem enbart stödjer artikelnivå. Via cloud-tjänsten skulle 
den insamlade informationen kunna omformuleras till artikelnivå och sedan delas med 
affärssystemet. MQ skulle själva få chans att bestämma vilken information de vill ta del av 
samtidigt som informationen är tillgänglig 24/7. Accessen till information kan anpassas 
utifrån befattning, exempelvis har huvudkontoret all information tillgänglig medan 
butikerna enbart kan se information relaterad till deras egen butik. Med tiden kan även 
cloud-tjänsten ändras om kraven från MQs sida skulle förändras vilket alla konsulter ser 
som en stor fördel. 
 
“Affärsmiljön förändras snabbt och då måste systemen hänga med i förändringen “ (Mark 
Kasbergen, 2015) 
 
Lång sikt 
Efter avslutad testperiod menar konsulterna att nästa steg i implementeringen är att 
utvärdera resultatet för att sedan bestämma om MQ vill fortsätta med RFID eller om 
effekterna inte blev som förväntat. Vid positiva resultat gäller det att öka nivån av 
utrustning och börja fästa taggar i hela sortimentet. De förklarar att cloud-tjänsten kan 
finnas kvar även efter testperioden men investeringen av mer hårdvara är nödvändig, inte 
enbart i butik utan även bakåt i supply chain. Ett förslag som nämns är att köpa in RFID-
antenner i butik som kan fästas vid varumottagning och på olika platser i butik. Liknande 
antenner kan även användas vid varumottagning på lagret samt att alla aktörer i supply 
chain bör investera i handscanners för att öka nivån av kontroll och synlighet. 
 
Hur hårdvaran införskaffas kan göras på två sätt enligt Niklas, den kan antingen köpas in 
eller leasas på liknande sätt som med en bil. Förslaget enligt honom är dock att börja med 
leasing då det innebär lägre kostnader samtidigt som leasingavtalen kan ändras om 
ytterligare utrustning vill användas.  
 
Olof anser att det skulle vara mest fördelaktigt att använda RFID på hela sortimentet trots 
att det skulle bli en utmaning. Med största sannolikhet skulle en om-märkning behöva ske 
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på de externa varumärkena, antingen på lagret eller i butik. Anledningen är främst för att 
kunna dra nytta av tekniken eftersom MQ har ett begränsat sortiment, men också för att han 
tror på ett ökat intresse av tekniken inom klädbranschen. Han förklarar att det troligtvis är 
lättare att få med mindre leverantörer i implementeringen, men att större leverantörer 
kommer bli mer mottagliga för RFID i framtiden.  
 

6.5.2 Val av utrustning 
 
Mark förklarar under intervjun att det finns en standard inom detaljhandeln, vilket är 
passiva taggar med ultrahög frekvens. Priserna per tagg inom denna kategori faller, främst 
tack vare det ökade intresset men också för den stora volymen av taggar som krävs inom 
detaljhandeln. Idag ligger priset på cirka 0,46kr/tagg. Räckvidden för UHF- passiva taggar 
är cirka 1 meter. Anledningen till att man enbart har 1 meter är för att kontrollera 
läsavståndet. Om det hade varit för långt finns risken att få med alla varor i butiken vid 
exempelvis en inventering. Butikerna vill gärna kunna skilja på vad som finns på säljgolvet 
och vad som finns i kartongerna på lagret. Taggen sänder hela tiden ut radiovågor och det 
sker ingen slags aktivering eller av- aktivering av taggen.  
 
Utifrån Kim och företagets egna referenser är det vanligast att använda klisterettiketter med 
RFID för att märka kläder. Etiketterna fästs direkt på befintliga prislappar och är väldigt 
enkla att hantera. Vanligtvis levereras RFID klisterettiketter i ett färdigt paket från 
leverantören där taggarna är programmerade med rätt information om plagg, färg, storlek 
osv. Butikerna kan även behöva en skrivare för att skriva ut nya RFID klisterettiketter till 
plagg som saknar tagg. Det görs genom att scanna den äldre streckkoden. Kim påpekar 
däremot att det kan vara dyrare och svårare eftersom informationen ska programmeras 
direkt genom skrivaren och med hjälp av kunnig personal. Enklaste sättet som han 
rekommenderar är färdiga klisterettiketter i butik, dessa är billigare och enklare att hantera. 
 
Andra alternativ inom klädbranschen är att taggen antingen sys in i plagget, installeras i ett 
hårt plastlarm så kallade “hard tags” eller fästs på tvätt etiketten. Om RFID sitter i ett hårt 
larm som används för att larma kläder tas taggen av redan vid försäljningspunkten och kan 
återanvändas. Dock blir det mer kostsamt eftersom det kräver ett returflöde samt att 
taggarna omprogrammeras för återanvändningen. Taggar som däremot sitter insydda i 
plagg, tvättråd eller klistrade på prislappar följer med kunden hem och återanvänds inte.  
 
Niklas Hild berättar att det är billigare att köpa in nya RFID-etiketter och att det är enklare 
att använda klisterettiketter istället för hårda plastlarm. Olof och säkerhetschefen Fredrik på 
MQ å andra sidan förespråkar hårda plastlarm eftersom det är bättre ur en säkerhetsaspekt 
då dem försvårar stöld. Under intervjuerna med konsulterna Mark och Kim fick vi se och 
känna på en så kallad ”enkel RFID utrustning” med klisterettiketter, handscanner och Ipad, 
se bild 2 nedan.  
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Bild 2. Till vänster, baksidan och framsidan på en RFID-klisteretikett. I mitten en RFID-
handläsare. Till höger, en Ipad med en färdig cloud-tjänst.  
 

6.5.3 När ska taggning ske  
 
Taggning i produktionen  
Från de olika intervjuerna visar det sig finnas flera alternativ att välja mellan för när 
taggning ska ske. Niklas förklarar att ju närmare tillverkning man kan komma med 
taggning desto bättre. Ett exempel kan vara att fästa taggen redan vid tillverkning när 
tvättrådet sys fast. Något som är viktigt att tänka på är att plagget inte ska genomgå någon 
hantering efteråt som kan skada taggen, exempelvis tvätt eller färgning. 
 
En annan möjlighet är att använda hårda plastlarm som kan fästas redan vid produktionen. 
Fördelen är att MQ kan dra nytta av RFID i hela supply chain och att larmningen sker redan 
där vilket underlättar arbetet i butik. Infratek som är MQs larmleverantör idag erbjuder ett 
returflöde av plastlarm.  
 
Niklas rekommenderar även att produktionen ska använda sig av en handläsare. När dem 
producerat klart en order scannas det in automatiskt och via en cloud-tjänst får kunderna, 
MQ i detta fall reda på att just den ordern är klar och vilka individer den innehåller. Genom 
att implementera RFID långt bak i supply chain går det att kontrollera vilka individer som 
har tillverkats och att samma individer levereras in på lagret i Borås. Nästa steg är från 
lagret till butik, där ska samma individer som skickats från lagret läsas in i butik vilket kan 
göras på tre sekunder med en läsare vid porten. 
 
Taggning på lagret  
För att överkomma problemet med olika leverantörer förklarar Olof att det mest troligt 
kommer ske en taggning av externa varumärken antingen på lagret eller i butik. Linda som 
är butikschef föredrar om det sker på lagret, främst för att undvika att det blir fel i butik 
men också för att spara tid som istället kan gå till försäljning. Linda förklarar vidare att 
eftersom butiken alltid måste larma kläderna med hårda larm, speciellt externa 
varumärkena som utsätts för mest stöld, skulle hårda larm med RFID vara ett bra alternativ. 
Då slipper butiken den hanteringen som ändå kommer vara nödvändig med RFID för att 
förhindra stölderna. 
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“Vi larmar alla externa varumärken oavsett pris, kostar oss för mycket att förlora plagget” 
(Linda Lindvall, 2015)  
 
Taggning i butik  
Konsulterna Mark och Kim rekommenderar taggning i butik med klisterettiketter, då detta 
alternativ är enklast, billigast, kräver minst utrustning samt att inte hela supply chain 
behöver blandas in för att få nyttan i butik.  
 

6.6 Fördelar med RFID  
 
I följande del har vi samlat alla respondenters åsikter gällande vilka fördelar som RFID 
skulle kunna medföra i MQs supply chain. 
 

6.6.1 Produktion 
 
Under intervjuerna är det ingen respondent som specifikt nämner någon fördel med RFID 
som går att relatera till produktionen och deras arbete. Logistikchefen Olof berättar i sin 
intervju att arbetssättet för personalen inte skulle behöva genomgå stora förändringar, men 
det skulle samtidigt inte resultera i högre effektivitet eller någon annan fördel. Han menar 
istället att nyttan med RFID blir mer påtaglig ju längre fram i supply chain man befinner 
sig. Trots att ingen direkt nytta uppstår för produktionen är både Olof och konsulten Niklas 
Hild överens om att det är viktigt att involvera produktionen i RFID för att skapa en 
förståelse hos dem om vad en liten förändring i produktion kan innebära för fördelar senare 
i supply chain. Genom att fästa en RFID-tagg i MQs egna varumärken i samband med 
produktion och sedan scanna alla färdigpackade kartonger ger enligt dem möjligheter att 
uppnå en helt nya nivå av kontroll och säkerställande som tidigare inte varit möjlig.  
 

6.6.2 Lagerhantering 
 
Gällande lagerhanteringen nämner Stefan två områden som skulle kunna förbättras genom 
RFID. Som tidigare nämnt plockar aldrig personalen på lagret upp varorna som tillhör 
förstafördelningen från produktionen utan den skickas direkt vidare till utleverans. Med 
andra ord gör lagret aldrig någon uppföljning på dessa kartonger för att säkerställa att 
skickat antal stämmer överens med det planerade antalet. Under intervjun med Linda blir 
det även tydligt att inte heller butikerna kontrollräknar dessa varor utan uppackning görs på 
en gång, trots att huvudkontoret sagt att varorna ska räknas. Till följd av det menar Stefan 
att MQ riskerar out-of-stock situationer till följd av felaktigt lagersaldo från början. För att 
undvika det ser han en möjlighet i att placera RFID-antenner vid varumottagningen där alla 
kartonger lyfts upp på konvejerbandet innan eventuell cross-docking sker. Han förklarar att 
kartongerna redan går igenom en båge som väger och mäter varje kartong, att införa RFID-
antenner i samma process skulle vara bra eftersom inskanningen kan göras automatiskt 
samtidigt som en kontroll blir möjlig. När kartongerna har gått igenom bågen skulle lagret 
märka om eventuella differenser i antal finns och då snabbt kunna påpeka det till 
producenter och huvudkontoret. Stefan berättar även att liknande procedur skulle kunna 
införas vid utleverans. Trots att lagret i dagsläget har hög kvalitet i deras plockning, kan fel 
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alltid uppstå på grund av den mänskliga faktorn. Genom att använda RFID vid utleverans 
skulle lagret uppnå närmare hundraprocentigt säkerställande av plockningen.  
 
Under intervjun nämner även Kim en fördel vid inventering och hantering av butikslager 
som är möjlig med RFID. Genom att göra en separat inventering för butikslagret och en 
separat för säljgolvet kan butikspersonalen genom RFID veta om en vara har sålt slut ute i 
butik och då få en notis om att ytterligare varor av samma modell finns inne i butikslagret. 
 

6.6.3 Kommunikation 
 
För att MQs verksamhet ska fungera menar Olof att en god kommunikation med 
inblandade parter är av stor vikt. För huvudkontoret skulle RFID innebära förbättrade 
chanser till att hålla sig uppdaterade om vart varorna befinner sig samt om några problem 
har uppstått på vägen. Istället för att behöva ta emot massvis med samtal och mail skulle 
parterna kunna kommunicera med hjälp av ett gemensamt system som samlar in all 
information. På så vis menar Olof att information kan delas mer effektivt. 
 
Olof berättar även om en annan typ av kommunikation där han ser stora fördelar med RFID 
nämligen kommunikationen med kunderna i butik. Han menar att MQ ständigt arbetar mot 
att skapa en god relation med kunderna, en relation som skulle kunna stärkas med RFID. 
Både Linda och Olof förklarar att de har märkt ett ökat intresse från kunderna gällande 
tillverkning och hållbarhetsfrågor om kläderna. Genom RFID skulle personalen enkelt 
kunna berätta vart just den specifika varan är tillverkad vilket Linda tror skulle uppskattas 
av kunderna. I framtiden om MQ anser att potentialen med tekniken är tillräckligt stor 
förklarar Olof att MQ även har identifierat mer moderna sätt för att förbättra 
kommunikationen. 
 
“Att kunna kommunicera med kunder genom så kallade magic mirrors som berättar om 
tvättråd och vilka kläder som passar till skulle vara oerhört intressant, men det är något man 
får undersöka längre fram” (Olof Jonsson, 2015) 

6.6.4 Kundservice 
 
Under samtliga intervjuer svarar respondenterna att en tydlig fördel i butik är att riskerna 
för out-of-stock skulle minimeras till följd av att en förbättrad uppföljning och kontroll över 
varorna. Genom att använda RFID vid varumottagningen skulle butikspersonalen enligt 
konsulterna Mark och Kim kunna uppmärksamma eventuella fel snabbt och effektivt 
genom att scanna kartongerna som kommit in. Linda berättar att det skulle underlätta deras 
arbete eftersom dem i dagsläget inte har tid att kontrollräkna varorna i butik. Ytterligare en 
fördel som uppkommer till följd av RFID är att butikerna enligt Niklas kan identifiera svinn 
och intern stöld. 
 
“Tänk er att ni arbetar i butik och DHL knackar på dörren och har med sig en låda jeans. 
Om du lägger undan och stjäl ett par jeans och scannar in resterande 9 kommer aldrig 
någon att kunna märka det, med RFID skulle det märkas på en gång” (Niklas Hild, 2015) 
 



79 
 

Butikschefen Linda ser detta som en stor fördel med RFID. Den enda gången butiken 
märker att det saknas varor är i slutet av året vid en inventering, men vem som har gjort det 
och när det skedde har de ingen aning om. Med RFID skulle personalen i realtid kunna 
larma för att en vara har blivit stulen. Inte nog med att internt svinn kan reduceras, Olof 
berättar även att externt svinn kan identifieras om alla aktörer i kedjan från produktion till 
butik använder RFID. Om någon kartong försvinner går det att säkerställa exakt vilken 
kartong det rör sig om samt vart i supply chain den försvann. En annan fördel som samtliga 
respondenter nämner är effektiviseringen av inventering som skulle bli möjligt. I dagsläget 
tar det omkring 16 timmar att inventera och därför görs det enbart tre gånger per år. Med 
RFID skulle det ta ett par minuter samtidigt som kvalitén skulle bli bättre.  
 
Andra positiva aspekter finns kring säkerhet i butik, något som både Niklas Hild och RFID- 
konsulterna tydliggör. Antalet felaktiga larm kan minskas med hjälp av RFID som har en 
betydligt högre läshastighet än dagens system. Larmet går endast av för varor som är 
registrerade i systemet, det går även att avläsa vilken vara som satt igång systemet, samt 
hjälpa till att förhindra intern stöld genom att analysera vilket plagg och vilken tidpunkt 
som stölden ägde rum. 
 
“RFID utger aldrig några falska alarm, vilket är vanligt problem inom butik.” (Kim André 
Dalsaune, 2015)  
  
Alla dessa fördelar berättar Linda skulle innebära att butikspersonalen kan fokusera på 
deras huvudsakliga arbetsuppgift, att sälja kläder och hjälpa kunder. Till följd av det 
berättar Niklas att merförsäljningen kan öka samt att servicenivån ökar ytterligare några 
nivåer. I slutändan resulterar det i ökad försäljning vilket är den främsta fördelen som Olof 
nämner under intervjun med honom.  
 

6.7 Nackdelar  

6.7.1 Kostnader och svårigheter att mäta “nyttan” 
 
Under vårt första möte med Olof uttrycker han svårigheten i att räkna på ROI för en 
eventuell implementering av RFID. Enligt honom ligger bekymret i att mäta den ökade 
försäljningen som är ett viktigt nyckeltal i detta fall. Konsulterna Mark och Kim menar att 
ett pilotfall är det bästa sättet för att mäta fördelarna med tekniken. Trots att en full 
investering med hela utrustningen skulle ge en snabbare återbetalning, är deras 
rekommendation att börja småskaligt för att se vilket resultat det ger. I ett referensfall med 
liknande förutsättningar som MQ, resulterade ROI på omkring 4 månader och en ökad 
omsättning med 2.5 %. Vid piloter blir det därför betydande att hitta ett passande business-
case som kan ge rättvisa resultat för hur det skulle kunna se ut vid en riktig implementering. 
Mark och Kim förklarar vidare att det gäller att hitta passande butiker med personal som 
vill prova tekniken samt välja ut delar av sortimentet som faktiskt säljer. Om fel varor väljs 
ut finns risken att resultaten kan vara missvisande.  
 
En annan svårighet i kalkylen är att alla butiker har olika förutsättningar vilket gör det svårt 
att sätta en generell siffra för ROI. Under ett butiksbesök uppmärksammar Mark och Kim 
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att MQ har små butikslager, ett begränsat sortiment, både egna och externa varumärken 
samt använder sig av just-in-time leveranser något som skiljer sig från tidigare pilotfall. I 
och med detta menar Mark att fördelarna kan vara begränsade för en butik som MQ och att 
piloten inte behöver ge samma resultat som tidigare. 
 

6.7.2 Brister med tekniken och problem med integrering  
 
En annan svårighet som identifieras är hur RFID rent praktiskt ska integreras med MQs 
nuvarande affärssystem Bridge. Under intervjun med Björn berättar han att en separat 
cloud-lösning är det bästa alternativet. Han förklarar att en integrering av RFID skulle 
innebära ett enormt IT- projekt om MQ själva ska hantera och omvandla informationen. 
Svårigheten är hur RFID-data ska kopplas till MQs egna streckkoder, både när det gäller 
egna och externa leverantörer. Internt används samma affärssystem i hela kedjan men för 
dem externa har det alltid varit problem hur det praktiskt ska integreras. Även Olof 
uttrycker en önskan att hålla integreringen så enkel som möjligt och istället fokusera på 
värdet med tekniken.  
 
En annan begränsning med RFID är att olika material som exempelvis metall kan medföra 
problem vid avläsning. Mark förklarar i vår intervju att på grund av detta kan det vara svårt 
att märka smycken och räkna med att informationen ska vara fullständigt korrekt. I tidigare 
referensfall har butiker valt att tagga smycken ändå eftersom marginalen för stöld är så pass 
stor i denna kategori.  
 

6.7.3 Integritetskränkning och säkerhet 
 
En annan viktig aspekt är säkerhet och integritetsfrågan, som bland annat Niklas belyser 
som något att ta på allvar. Han förklarar att RFID i tidigare fall har lett till demonstrationer 
i både USA och Tyskland. Största anledningen till detta är att butikerna har misslyckats 
med att informera kunderna om vad tekniken egentligen innebär. Niklas förklarar att 
eftersom taggen endast innehåller information om plagget och har en kort räckvidd på cirka 
en meter, har den ingen betydelse så fort den lämnar butiken. Taggen innehåller inget 
batteri eller GPS som gör att det går att spåra kunden. Den innehåller endast ett 
serienummer som säger att det är en vara från MQ och den är inte kopplad till några 
personuppgifter. För att undvika att problemet uppstår är det viktigt att butikerna går ut 
med information som berättar vad tekniken är och varför det är bra samt att kunderna är 
välkomna att fråga personalen om de vill veta mer eller har några funderingar. På så vis 
förstår kunderna syftet med tekniken och att det inte finns någonting att oroa sig för. 
 
När vi ställer frågan till Mark och Kim hur dem som konsulter upplever risken med 
integritetskränkning förklarar dem att det inte finns samma oro i allmänheten längre och att 
den är speciellt liten i Sverige och Norge där MQ har sina butiker. Dem belyser även vikten 
av att företaget och butikerna kommunicera ett tydligt budskap till kunderna, varför det 
görs och att det inte är till för att spåra dem eller deras köpbeteende. 
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7. Analys  
I detta kapitel kommer tidigare nämnda teoretiska utgångspunkter och insamlad data 
analyseras och diskuteras. Detta kommer göras för att besvara studiens 
problemformulering som är “vilken eventuell potential och möjligheter finns med en 
implementering av RFID i ett mindre klädföretags logistikprocesser och hur kan RFID 
implementeras på bästa sätt?” 
 

7.1 Arbetet idag 

7.1.1 Produktion 
 
Produktionen har idag tydliga arbetsuppgifter och är införstådda i vad som ska göras 
samtidigt som de har maskiner som gör mycket av arbetet åt dem. Vid en implementering 
av RFID kommer ytterligare ett arbetsmoment eventuellt hamna under deras ansvar, 
nämligen att fästa en RFID-tagg på MQs egna varumärken. Enligt Hinkka et al., (2010) kan 
denna process ske snabbt, smidigt och till låg kostnad eftersom det kan göras i samband 
med framställning av klädesplagget. Ofta kan det göras automatiskt vilket innebär att det 
inte nödvändigtvis behöver bli ett tidskrävande moment. Utifrån stöd från intervjuerna gör 
vi tolkningen att medarbetarna i MQs egna produktion därför inte nämnvärt kommer 
påverkas av en implementering av RFID eller att deras arbete kommer underlättas. Detta 
skiljer sig från det som Pålsson (2009) nämner. Han förklarar att RFID i produktionen kan 
underlätta hanteringen av ett stort utbud varor och förbättra flexibilitet i processerna.  
 
Respondenternas skilda åsikter mot tidigare forskning av Pålsson finner vi intressant. En 
anledning till dess skilda uppfattning tror vi delvis är relaterat till typen av bransch som 
RFID används inom. Eftersom MQ har omkring 80 producenter tillverkar dem inte samma 
kvantiteter som inom andra tillverkningsindustrier, varpå nyttan med RFID inte blir lika 
omfattande. En annan aspekt som spelar in är att RFID-taggen måste fästas i ett slutgiltigt 
skede av tillverkningen, annars finns risken att taggen förstörs. I och med detta kan inte 
produktionen dra nytta av tekniken i deras dagliga arbete vid tillverkning, vilket medför att 
exempelvis hantering av varorna inte underlättas.  
 
Att respondenterna inte identifierar några fördelar för produktionen anser vi inte är konstigt 
eftersom Hinkka et al., (2010) även påpekar att nyttan med RFID blir större ju längre fram i 
supply chain en aktör befinner sig. Eftersom produktionen är den första aktören i kedjan 
kommer de inte hinna nyttja teknikens fördelar. Däremot kommer deras arbete med att fästa 
taggar få stor inverkan på senare delar i supply chain. Att få med alla producenter i 
förändringen som RFID innebär är därför av stor vikt och är en utmaning som vi 
identifierar, då dem inte har några egna incitament till ett förändrat arbetssätt. 
 

7.1.2 Lager 
 
Vid intervjun med Stefan tydliggörs det att lagret idag tack vare nymodig teknik som ”pick 
by voice” och ”cross-docking” redan har relativt hög effektivitet i vissa arbetsprocesser, 
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främst gällande plockning av varor ute på lagergolvet. En eventuell implementering av 
RFID skulle därför troligtvis inte påvisa några större fördelar med själva plockningen av 
varor utan det arbetet skulle gå till precis som tidigare. En arbetsprocess som däremot kan 
effektiviseras är vid varumottagning.  
 
Idag lastas alla kartonger upp på ett konvejerband där streckkoden på alla kartonger 
automatiskt scannas under en båge. Nackdelen är däremot att streckkoden alltid måste vara 
“line of sight” för att den ska kunna läsas av. Om leverantören har märkt kartongen fel eller 
om den står fel på bandet kan det innebära ett tidskrävande moment att automatiskt 
korrigera detta. Genom att ha RFID-antenner fäst vid konvejerbandet vid varumottagningen 
innebär det både en ökad kontroll av leveranser samtidigt som att processen blir mer 
automatiserad, vilket är en stor fördel med RFID som diskuteras av bland annat Yan et al., 
(2008). Genom automatisk förklarar författaren att avläsning blir genomströmningen av 
kartonger snabbare då personal inte måste kontrollera att streckkoden blir avläst rätt samt 
att det går snabbare och effektivare att lasta upp lådorna på bandet. Till följd av detta kan 
personal som tidigare hanterat felmärkningar användas till andra arbetsuppgifter. Med 
andra ord kan lagret inte enbart effektivisera varumottagningen, utan de kan även fördela 
sina personalresurser på bättre sätt. Möjligtvis behövs inte heller lika mycket personal med 
RFID-tekniken, vilket leder till minskade personalutgifter för lagret.  
 
En annan fördel med RFID som är av stor vikt för MQ och som Pålsson (2009) diskuterar i 
sin modell är just förbättrad leveranskvalitet och ökad kontroll av leveranser. Utifrån 
resultatet av studien identifierar vi att den kontrollen i MQs fall kommer ske på lagret 
snarare än i transporten vilket tidigare studier påpekar. Yan et al., (2008) förklarar även att 
detta är speciellt fördelaktigt då varor märkta med RFID taggar i containrar eller kartonger 
inte behöver öppnas och scannas manuellt vilket sparar tid. Istället kan taggarna bli avlästa 
genom eller runt det blockerande materialet med hjälp av RFID- antenner. Detta ser vi som 
en stor fördel för MQ speciellt för att öka kontrollen på leveranser från deras producenter. 
Genom att använda RFID vid varumottagning kan inte enbart arbetet effektiviseras, utan de 
kan även snabbt kontrollera om kvantiteten i förstafördelningen som packas vid 
produktionen är korrekt. 
 
Enligt statistik är de flesta felen relaterade till just förstafördelningarna, att överkomma 
detta är därför betydande för MQ i vår mening. Extra viktigt blir det i och med att MQ har 
just-in-time leveranser och låga lagernivåer, vilket gör dem känsliga för felaktiga 
lagersaldon. Idag sker ingen kontroll av dessa kartonger på lager utan de skickas direkt ut 
till butikerna vilket är en risk. Med hjälp av RFID kan lagret alltså både effektivisera vissa 
arbetsprocesser samtidigt som ökad kontroll är möjlig, utan att några stora förändringar är 
nödvändiga. Den extrakontroll som blir möjlig utifrån automatiseringen vid 
varumottagningen ser vi som ett ytterligare värde som är specifikt för MQ och inom 
klädbranschen. Som nämnt tidigare görs många klädköp på impuls, då är det viktig att 
lagersaldot stämmer och att varor finns inne i butik för att inte gå miste om försäljning. 
Precis som Fernie et al., (2010) förklarar har kläder en kortare livscykel vilket innebär att 
dem tillverkas för att säljas under en begränsad tid. Missad försäljning kan i vår mening 
därför ha stor skada på en återförsäljare av kläder.  
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Vidare kan även en kontroll införas vid utleveransen av kartonger. En förutsättning för att 
automatiseringen ska vara möjlig är dock att RFID-taggar fästs redan vid produktionen, 
vilket belyser produktionens roll i implementeringen. 
 

7.1.3 Butik 
 
Felaktiga lagernivåer är ett problem som diskuteras av tidigare forskare både inom 
detaljhandeln men även för andra tillverkningsbranscher och som RFID kan hjälpa till att 
undvika. En stor anledning till att många företag inom detaljhandeln vill implementera 
tekniken är enligt Yan et al., (2008) just för att säkerställa att rätt vara, finns på rätt plats, 
vid rätt tidpunkt. Detta är även tydligt i MQs fall där vi ser att stora förbättringsmöjligheter. 
Butikerna räknar i dagsläget kartongerna direkt när dem anländer till butik och scannar dem 
för att undersöka om antalet kollin stämmer överens med det som står på följesedeln. Från 
butikschefen Linda får vi reda på att antalet kartonger ibland är felaktigt, främst gällande 
förstafördelningen. På grund av tidsbrist kontrollräknar inte heller butikerna antalet varor i 
förstafördelningen utan det packas upp på en gång och fel uppmärksammas främst om stora 
misstag har gjorts. Med andra ord kan ett felaktigt antal varor läggas in i systemet från 
början då ingen kontroll idag görs antingen på lagret eller i butik, vilket i slutändan kan 
leda till out-of-stock situationer som MQ arbetar mot att undvika.  
 
Om butikerna istället är utrustade med RFID-antenner vid varumottagningen kan butikerna 
snabbt scanna alla kartonger och samtidigt säkerställa att antalet varor i kartongerna 
stämmer utan att behöva öppna dem och räkna för hand. Är antalet felaktigt kan det 
korrigeras direkt. Det gäller både för förstafördelningen, men likaså även för det som 
lagerpersonalen plockat på lagret. Med andra ord kan butikerna kontrollera att 
lagerpersonalen når upp till hög kvalitet i deras plockning samtidigt som deras rutiner vid 
varumottagning underlättas. Detta är en effektivisering som tidigare nämnts av Yan et al., 
(2008) men han identifierade den inom lagerhanteringen. Detta menar vi tyder på att 
tekniken inte enbart kan nyttjas inom en bestämd funktion utan även mer övergripande i 
verksamheten.   
  
En annan arbetsuppgift som underlättas för butikspersonalen är gällande inventering. Idag 
görs inventering enbart tre gånger per år eftersom det är tidskrävande. Genom RFID kan 
inventering ske på ett par minuter istället för 16 timmar som det tar idag. Tidsbesparing vid 
inventering i butik är något som knappt nämns i tidigare studier. När inventering diskuteras 
som en fördel, exempelvis av Sarac et al., (2010) är det inom stora lagerverksamheter, 
vilket vi anser tyder på ett gap i forskningen gällande RFID i klädbranschen. Däremot visar 
ett tidigare pilotfall i butik (Thiessie et al., 2009) att RFID är speciellt fördelaktigt vid 
inventering och uppackning av varor och ger avsevärda tidsbesparingar då ingen manuell 
scanning är nödvändig. Vi menar därför att det finns indikationer att MQ med hjälp av 
RFID kan utföra både inventering, uppackning och inleverans på ett mer effektivt sätt än 
idag vilket vi anser är extra viktigt just i butik. Butikspersonalen får då mer tid att hjälpa 
kunder, något som stämmer överens med MQs tydliga kundfokus.  
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7.2 Kommunikationsflödet och relationen mellan aktörerna  

 
Silf (2011) påpekar att kommunikationen och delning av information är grundläggande för 
att materialflödet ska fungera och omvänt. Det ena flödet fungerar inte utan det andra, med 
andra ord finns risken att fel uppstår i materialflödet om inte kommunikationen fungerar 
som den ska, vilket vi identifierar i MQs fall. Idag händer det att felaktigt antal kartonger 
anländer till butik och att fel antal varor finns i dem. Det tolkar vi som ett tecken på 
bristande kommunikation och att delning av information bakåt i kedjan måste förbättras. 
Här ser vi en stor potential för RFID som innebär att aktörerna kan dela information i 
realtid och lita på att den stämmer. Delning av information kan både gå snabbt och enkelt 
vilket underlättar det dagliga arbetet för alla inblandade. 
 
Utifrån datainsamlingen är det tydligt att huvudkontoret har en viktig roll i att skapa en 
fungerande kommunikation och stark relation med inblandande aktörer både uppströms och 
nedströms i supply chain. Trots att de ska fungera som spindeln i nätet som förenar alla 
aktörer ser vi tecken på att relationen och kommunikationen är delvis bristande på vissa 
håll, vilket speglar sig i ett bristande materialflöde av kartonger genom kedjan och som 
innebär problem, både idag och vid en implementering av RFID. Den ena relationen som 
respondenterna nämner som bristfällig är mellan externa varumärken och huvudkontoret. 
Olof menar att externa varumärken ibland inte alls gör som de vill och att relationen och 
kommunikationen mellan dem inte är speciellt bra, delvis på grund av att externa 
varumärken inte har en fungerande administration Att få med externa parter i att börja 
använda RFID i deras egen produktion ser därför Olof som svårt då det innebär både ökade 
kostnader och mer administrativt arbete för dem utan att de har någon egentligen vinning på 
det. Därför menar vi att MQ behöver hitta en lösning för märkning av deras varor, vilket 
diskuteras i senare delar. 
  
Den andra relationen som identifieras som bristfällig är mellan huvudkontoret och 
butikerna. Det finns ett uttalat ”vi och dom-tänk” inom organisationen vilket respondenter 
från båda håll påpekar. Som diskuterat ovan kan en implementering av RFID innebära 
delvis nya rutiner och förändrat arbetssätt för butikspersonalen. De behöver därför tid för 
inlärning av den nya tekniken för att använda den på rätt sätt, något Sharma & Yetton 
(2005) förklarar som betydande. Viktigt är därför att huvudkontoret är noga med att 
kommunicera ut förändringen och förklarar hur saker ska göras för att undvika 
missförstånd. Under förändringen med e-pack, när följesedlarna började skickas online 
istället för i kartonger, gick huvudkontoret ut med information på deras intranät IQ vilket 
fungerade då. Eftersom RFID innebär större förändringar måste de vara beredda på 
ytterligare kommunikation. Precis som Sharma & Yetton (2005) förklarar måste ledare 
finnas till hands för att hjälpa sina medarbetare att ändra sina invanda mönster och rutiner.  
 
Att förbättra relationen och kommunikationen med externa varumärken och butikerna ser vi 
som en utmaning som MQ måste klara av. Vi anser däremot att det är speciellt viktigt att 
relationen till butikerna förbättras eftersom det är dem som kommer använda tekniken i 
störst utsträckning. Om inte butikerna får tillräckligt med information om hur RFID ska 
användas finns risken att tekniken inte lever upp till företagets förväntningar, vilket i sin tur 
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leder till en misslyckad implementering. MQ måste därför försöka få med alla inblandade 
parter i förändringen så att implementeringen blir lyckad vilket även Manzouri & Rahman 
(2013) påpekar. Att åstadkomma detta är dock inte enkelt enligt Hellström et al., (2011). 
Det krävs gemensamma drivkrafter från allas håll, vilket vi inte identifierar i dagsläget, 
speciellt inte från är de externa varumärkena.  
 
Trots att vissa relationer inom supply chain inte fungerar som önskat visar intervjuerna 
även tecken på några riktigt starka band som inger potential vid en implementering. 
Exempelvis har lagret och huvudkontoret ett långt samarbete bakom sig och har arbetat 
fram rutiner för kommunikation som fungerar väl i dagsläget. Parterna har en förståelse för 
varandras arbetsuppgifter och letar ständigt efter nya lösningar som kan gynna båda parter. 
Även relationen internt på huvudkontoret är bra trots deras funktionsindelning och det finns 
en intern integrering och förståelse vilket Manzouri & Rahman (2013) identifierar som 
grundläggande för att senare uppnå en extern integration med utomstående aktörer. Därför 
gör vi tolkningen att MQ har förutsättningar för att lyckas med implementeringen om de 
överkommer bristerna i kommunikation och styrker bandet med butikerna samt externa 
varumärken.       
 

 
Figur 7. Kommunikations- och materialflöde inom supply chain, inklusive identifierade 
brister.  
 

7.3 Logistik och företagsfilosofier  
  
Tidigare studier inom ämnet visar på att synen på logistik har förändrats (Mentzer et al., 
2001). Förut användes logistik för att reducera kostnader, men numera ligger fokus på att 
skapa värde för inblandade aktörer och stärka företagets ställning på den allt hårdnande 
marknaden. Under intervjuerna tydliggörs det att MQ hänger med i förändringen. MQs fyra 
ledord, flexibilitet, korta ledtider, försäljningsstyrt och snabb reaktionstid är alla tänkta att 
skapa värde både för kunder och för företaget själva. De har anpassat logistikprocesser 
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tillsammans med lagret för att kunna uppnå hög flexibilitet och korta ledtider för att kunna 
stå emot snabbt förändrad efterfrågan från kunder och för att snabbt få ut varorna i butik, 
vilket är avgörande inom klädbranschen. För dem är det viktigare att få ut rätt varor snabbt 
till butikerna än att göra det till så låga kostnader som möjligt. Ett exempel på detta är deras 
just-in-time leveranser som innebär att butikerna dagligen får leveranser av nya varor för att 
tillgodose kundernas behov. Om MQ istället hade varit kostnadsfokuserade hade leveranser 
skett i stora kvantiteter mer sällan för att hålla en hög fyllnadsgrad på lastbilar. Den enda 
gången som kostnadsaspekten kommer på tal är gällande transportsätt från producenter i 
Asien till lagret i Borås. Trots att ett billigare alternativ då väljs, vill MQ inte tumma på 
kvalitén i leveranserna utan de betalar hellre lite extra för att säkerställa hög 
leveranssäkerhet.  
  
Golini & Kalchschmidt, (2010) menar att just-in-time medför fördelar som minskad 
kapitalbindning till följd av reducerade lagernivåer, men det innebär samtidigt att MQ blir 
känsliga för eventuella störningar eller fel i lagersaldo, vilket kan leda till out-of-stock 
situationer då det inte finns plats för något säkerhetslager. Ur detta avseende menar vi att 
potentialen med RFID blir viktig. Genom att dela information i realtid och få förbättrade 
kontroller över lagersaldo kan MQ fortsätta med JIT-leveranser utan att behöva riskera 
förlorad försäljning och missnöjda kunder på grund av att varor inte finns i butik. 
  
Ett uttalat mål med logistik enligt Silf (2011) är att öka lönsamheten vilket även är viktigt 
för MQ som har tagit det hela ett steg längre och menar att de vill använda logistiken som 
en konkurrensfördel gentemot andra företag. Genom att ha effektiva och flexibla processer 
kan mer tid i slutändan läggas på att hjälpa kunder i butik vilket både stärker banden mellan 
kund och butik samtidigt som försäljningen ökar. En förutsättning är dock att alla aktörer i 
supply chain strävar åt samma håll och har en helhetsförståelse för logistikens inverkan på 
både konkurrenskraft och lönsamhet. MQs syn på logistik tolkar vi som en fördel vid en 
implementering av RFID. En stor anledning till varför MQ vill införa tekniken är för att 
förbättra kvalitén i logistiken ytterligare, för att i slutändan nå förbättrad lönsamhet och 
styrkta band med kunderna. Med andra finns en röd tråd mellan deras syn på logistik, 
företagsfilosofi och implementeringen av RFID vilket tidigare studier påpekar vikten av.  
 

7.4 Implementering  

7.4.1 Organisation 
 
Enligt tidigare forskning av Helo et al., (2008) är det inte den teknologiska omställningen 
som är den största utmaningen för en lyckad implementering utan i många fall beror 
misslyckanden på att organisationen inte lyckas definiera sina verksamhetsmål eller hur 
dem ska uppfyllas. Utifrån intervjun med Olof är det tydligt att förutsättningarna finns 
inom företaget och att dem arbetar med tydliga målsättningar och riktlinjer för hela 
organisationen, inte enbart på huvudkontoret utan även i butikerna. MQs relativt lilla 
storlek anser vi vara en fördel när det kommer till definition och uppföljning av 
verksamhetsmålen, eftersom det är lättare att kommunicera ut och se till att dem efterföljs 
på en mindre arbetsplats. MQ kan även på ett bra sätt integrera sina verksamhetsdelar med 
varandra i och med deras nära relation och goda kommunikation. På så vis lyckas MQ 
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skapa en gemensam strategi och mål som hela organisationen är införstådda i vilket 
Fawcett et al., (2007) nämner som viktigt för att få en lyckad implementering. Gällande 
RFID identifierar vi dock inga gemensamma mål inom organisationen utan att dem ligger 
isolerat på Olofs position och det är långt kvar tills att en projektgrupp sätts ihop, vilket vi 
precis som tidigare forskning tolkar som en brist. För att undvika detta anser vi att fler inom 
organisationen behöver involveras och en projektgrupp tillsättas så att olika åsikter kan 
framföras. Risken är annars att ursprunglig budget och tidsplan överskrids, samt att 
projektet avbryts i förtid på grund av bristande kunskap och otydliga mål från början.  
 
I det skede som MQ befinner sig i är det därför viktigt att ta hänsyn till detta vid sin 
planering, både gällande val av utrustning, hur de ska lägga upp kontroll och uppföljning, 
samt vilken nivå engagemanget och utbildningen från användarna ska läggas på. Under 
intervjuerna identifieras en del brister i uppföljningen av MQs tidigare förändringsarbeten 
vilket vi tolkar som en risk vid implementeringen av RFID. Det är viktigt att organisationen 
gör tydliga uppföljningar och håller regelbunden kontakt med butikerna för att se hur 
implementeringen fortskrider och om eventuella ändringar ska göras. Extra viktigt är detta 
med RFID eftersom resultaten inte blir synliga på en gång, utan att det tar ett tag. Det är 
viktigt att huvudkontoret är beredd på att det kommer krävas mycket tid och engagemang, 
både till att utbilda personal men också till att göra uppföljningar för att inte riskera att 
implementeringen blir misslyckad.   
 

7.4.2 Strategi 
 
Under intervjuerna nämns MQs tydliga kund- och kvalitetsfokus samt deras ständiga arbete 
efter förbättringar som kan skapa värde för kunderna. Dimitriadis & Stevens (2008) menar 
att det vid implementeringar är viktigt att ha en tydlig företagsstrategi, vilket vi anser att 
MQ därför har. Tolkningen görs även att det finns en koppling mellan RFID och deras 
strategi, eftersom det som MQ strävar mot gällande konkreta målsättningar kan stödjas av 
RFID. Exempelvis är förbättrad lagersaldokvalitet och ökad avslutsfrekvens två viktiga 
nyckeltal i företaget, något RFID kan bidra med att åstadkomma. Personalen kan även få 
mer tid över till att hjälpa kunder vilket MQ uppskattar. På så vis tolkar vi det som att Olof 
har visioner om vad implementeringen kan bidra med för att styrka den övergripande 
företagsstrategin. 
 
Under intervjuerna blir det tydligt att en utmaning ligger i hur MQ ska få med alla aktörer i 
en eventuell implementering av RFID. Varken leverantörer eller andra avdelningar har 
ännu visat intresse för tekniken. På så vis finns inte några gemensamma drivkrafter i supply 
chain, vilket kan bero på bristande kunskap och ovetande. I och med att fler än enbart MQ 
påverkas är det viktigt att få med alla aktörer i implementeringen. Därför menar vi att MQ 
måste vara noga med att förklara syftet med implementeringen för alla inblandade. Momoh 
& Shehab (2010) diskuterar att en av anledningarna till varför implementeringar av teknik 
misslyckas är på grund av just bristande förståelse från inblandade aktörer. I många fall har 
avdelningar inom företag en skild syn på hur verksamheten ska skötas och vilka mål som 
ska uppfyllas. För att en supply chain ska bli effektiv gäller det enligt Momoh & Shehab 
(2010) att inblandade parter har gemensamma drivkrafter och strategier för hur en 
implementering av teknik ska genomföras. I och med att MQ har en uttalad företagsstrategi 
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internt i organisationen anser vi inte att problem bör uppkomma internt på grund av otydlig 
strategi, desto svårare blir det att få med andra aktörer i kedjan.  
 
Enligt Galbraith & Nathanson, (1978) ska en strategi innefatta målsättningar som ska 
uppnås samt övergripande bestämmelser om hur företagets resurser ska användas på ett sätt 
som gör att målsättningarna uppfylls. I dagsläget ser vi ett problem i MQs sätt att arbeta 
med projekt. RFID-projektet drivs idag av Olof i samband med hans ordinarie 
arbetsuppgifter något som tar mycket tid för honom. Vi menar därför att MQ bör skapa en 
tydligare strategi gällande att driva projekt. Annars finns risken att målsättningarna med 
RFID, på grund av bristande tid och resurser från projektledaren inte uppfylls. Här hamnar 
ett stort ansvar på ledningen att skapa nya rutiner vid projekt.  
 

7.4.3 Ledning 
 
Utifrån intervjuerna framgår det att MQ är ett företag med lång bakgrund av förändringar, 
både av större och mindre slag. I den meningen anser vi att ledningen är vana och erfarna 
med att arbeta med förändringsarbeten och driva dem framåt. Trots att stora 
omorganiseringar tidigare gjorts har ledningen kommunicerat ut förändringen på ett bra sätt 
vilket uppskattades av medarbetarna. Vid en implementering av RFID ser vi detta som en 
viktig del vilket även Dimitriadis & Stevens (2008) påpekar som en viktig aspekt i 
huruvida implementeringen blir lyckad eller misslyckad. Alla inblandade kommer påverkas 
av förändringen och därför måste ledningen ta ett stort ansvar med att driva igenom 
implementeringen på ett bra sätt. Därför gäller det att ledningen har förmågan att hantera 
förändringar på ett smidigt sätt, samt att de lyckas väcka alla intressegruppers engagemang 
för att skapa en förståelse för varför implementeringen sker. Under intervjuerna får vi en 
bild av att MQs VD har en sund inställning till förändring och är öppen med information 
och att sprida ut det i organisationen till mellanchefer och ledningsgruppen. Hon har lång 
erfarenhet från förändringsarbeten i andra tjänster vilket ses som en fördel. Till följd av 
detta anser vi att ledningen med VD:n i spetsen har tillräcklig kompetens och erfarenhet av 
att driva igenom förändringar.   
  
I det skede som implementeringen är i dagsläget ser vi dock en utmaning i att projektet i 
dagsläget inte har ledningens fulla stöd eftersom det fortfarande ligger på 
logistikavdelningen. Enligt Sharma & Yetton (2005) är det avgörande att ha deras stöd 
eftersom implementeringar ofta är resursintensiva både ur ett tidsperspektiv men även ur ett 
materialperspektiv. Just nu bedrivs projektet med väldigt snåla resurser, där risken finns att 
resultatet inte blir tillräckligt bra för att driva vidare en full implementering. Enligt vår 
mening kommer det inte endast krävas resurser för att utveckla en bra infrastruktur för den 
nya implementeringen, utan även för att ge den support till slutanvändare som behövs. 
Detta blir extra viktigt för att undvika att RFID blir avvisad av just medarbetarna på grund 
av svårigheter med att hantera tekniken, vilket i sin tur leder till att den inte utnyttjas till 
dess fulla potential. Implementeringar av RFID kommer innebära förändringar för 
medarbetarna i deras arbetsuppgifter vilket ledningen måste vara medveten om och ta 
hänsyn till. Kontoret måste därför ha en direkt och frekvent kontakt med sina medarbetare 
för att kunna motivera, uppmuntra, vägleda och ge support så att den nya tekniken används 
på rätt sätt. 
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En annan utmaning i MQs fall är att aktieägare förväntar sig snabba och kortsiktiga resultat 
medan nya implementeringar ofta kräver en långsiktig orientering. Risken finns att 
ledningen lockas av mer kortsiktiga lösningar vilket påverkar deras val av teknik. Från 
intervjuerna ser vi tendenser på detta, inte från aktieägare men från respondenternas håll. 
De förespråkar ofta lösningar som är enkla att göra på kort sikt men som inte ger full effekt 
i längden. Churchman (2001) menar att istället för att välja teknik som passar bäst in i 
övergripande strategi och organisation, väljer företag teknik som inte medför negativa 
följder på kort sikt, men som inte är lika effektiv i längden, vilket delvis stämmer överens 
med MQ. Därför är det viktigt att både Olof som driver projektet för nuvarande samt 
ledningen har en långsiktig tanke med valet av teknik för att resultaten ska bli så bra som 
möjligt. 
 

7.4.4 Medarbetare 
 
Som nämnt ovan har medarbetarna en viktig roll vid implementeringar. Oavsett hur bra 
tekniken är eller hur väl implementeringen är planerad, ligger framgången i medarbetarnas 
händer eftersom det är dem som ska använda tekniken (Momoh & Shehab, 2010, s. 547). 
Under intervjuerna med respondenter från huvudkontoret, butik och lager är samtliga parter 
positiva till förändringar som möjliggör effektivisering vilket RFID skulle göra. 
Medarbetarna på lagret är vana vid förändringar då MQ och lagret har ett långt samarbete 
bakom sig som har inneburit flera förändringar och har utvecklat deras flexibla arbetssätt. 
Det visar sig även att MQ har en relativt låg medelålder på medarbetarna, speciellt i 
butikerna. Detta tolkar vi som en fördel i och med att yngre personer lättare tar till sig 
tekniska förändringar och är mer anpassningsbara än äldre som har arbetat på samma sätt 
en lång tid. Trots det menar vi att mycket träning och stöttning kommer krävas vilket 
kontoret måste bidra med. Vi ser därmed inget större hinder i att medarbetarna kommer 
göra motstånd till ändrade arbetsuppgifter eller rutiner vid en eventuell implementering, 
utan den största utmaningen ligger hos ledningen i att finnas som stöd och kunna svara på 
frågor för att skapa en acceptans för tekniken. 
  
En aspekt som dock får oss att bli tveksamma gällande medarbetarna är när Olof berättar att 
kunskapen och engagemanget hos butikerna vid tidigare förändringar har varit bristande. 
Exempelvis kontrollräknar inte alla butiker antalet i förstafördelningen som skickas direkt 
från produktion till butik, även fast kontoret bestämt att det ska göras. Eftersom MQ har 
märkt tidigare tendenser på det anser vi att huvudkontoret måste ta på sig ytterligare ansvar 
i att motivera medarbetarna till att verkligen ta till sig informationen och förändringen. Att 
då enbart skriva information på IQ är inte tillräckligt i fallet med RFID. Det är kontorets 
och ledningens ansvar att finnas som stöd för att säkerställa att medarbetarna gör rätt med 
RFID från början. Ett förslag som Linda förespråkar är att alla butikschefer träffas och får 
en genomgång om hur tekniken fungerar då hon anser att det är svårt att lära genom 
Internet. 
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7.4.5 Kultur 
 
Det flexibla arbetssättet som medarbetarna är vana vid menar vi hänger ihop med MQs 
företagskultur som är öppen för nya idéer, nyfiken på ny teknik och som alltid strävar mot 
förbättring. Tidigare har enbart större företag undersökt möjligheterna med RFID. Att MQ 
som relativt litet företag funderar på att implementera RFID ser vi därför som ett tecken på 
deras öppna företagskultur. Som nämnt är företaget framförallt vana vid små förändringar 
och försöker ta vara på möjligheter innan de försvinner. Liknande kultur återfinns även hos 
lagret som är väldigt anpassningsbara och flexibla i deras verksamhet. De ser förändringar 
som något positivt eftersom det bidrar till ökad effektivitet. Att MQ har en företagskultur 
som är villig att förändras beskriver McMurray (2003) som nödvändigt för att en strukturell 
förändring ska vara möjlig. Han förklarar vidare att alla inblandade måste se förändring 
som något positivt och det gäller att företag har en kultur som främjar tydliga mål och 
arbetssätt och som stämmer överens med företagets övergripande normer och värderingar, 
vilket vi anser att MQs kultur har. Om MQ inte hade varit öppna för förändringar hade 
företaget mest troligt inte ens tagit upp RFID som en lösning. Vidare anser vi att den öppna 
kulturen som finns hos lagret är viktig vid en implementering av RFID eftersom dem skulle 
påverkas. Det är positivt att MQ lyckas sprida sin öppenhet till lagret eftersom det medför 
att parterna tillsammans kan diskutera fram lösningar som gynnar båda parter. 
  
En annan aspekt som ska uppmärksammas är att respondenterna inte kan svara för alla 
medarbetare. Både Olof, Stefan och Linda har chefspositioner inom verksamheten vilket 
innebär att deras åsikter kan skilja sig i jämförelse med personalen på golvet. Deras roll blir 
därför av betydelse för att motivera och engagera medarbetarna. För att kunna dra nytta av 
konkurrensfördelarna med tekniken är det i vår mening viktigt att användarna förstår 
anledningen till förändringen i processerna, annars är det mest troligt att det inte används i 
rätt utsträckning eller på rätt sätt. 
 

7.4.6 Teknik 
 
En teknisk implementering bör inte endast ses som en IT-lösning utan istället som ett 
system som kan skapa konkurrensfördelar. Detta är något som respondenterna i studien 
framför under intervjuerna, det handlar inte längre om tekniken i sig, utan nyttan med den. 
Det tolkar vi som att synen på teknik har förändrats i och med att värdet sätts i fokus 
snarare än tekniska aspekter. Enligt forskning av Ehie & Madsen (2005) visar det sig att 
betoningen på IT-infrastruktur har den lägsta korrelationen till en framgångsrik 
implementering och att det istället är en fråga om att sätta strategiska mål för 
förändringsprocessen. Detta menar vi tyder på att respondenterna i studien har rätt i sitt 
resonerande, vilket är en av anledningarna till att fokus i denna studie i huvudsak inte riktas 
mot tekniska aspekter utan snarare vad MQ kan få ut av tekniken. 
  
I MQs fall diskuteras alternativet med att samarbeta med externa RFID- konsulter för att 
underlätta implementeringen. Det förespråkar även Seo (2011) eftersom det är mest 
fördelaktigt om integreringen av ny teknik genomförs av både erfarna medarbetare inom 
organisationen, samt med hjälp av externa konsulter inom området. Om MQ väljer att 
implementera RFID anser även vi att dem bör ta hjälp av externa parter för att hitta en bra 
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lösning utifrån deras verksamhet. Medarbetare får då chansen att förklara deras tekniska 
behov samtidigt som konsulterna kan komma in med en objektiv syn och välja vilken 
teknik de tror är mest lämplig utifrån företagets förutsättningar.  
 
Momoh & Shehab (2005) belyser även vikten av att företag tänker strategiskt och är 
medvetna om kritiska faktorer för att kunna välja en teknisk lösning som lämpar sig bäst för 
deras arbetsprocesser. Det betyder med andra ord att valet av teknik inte får styra 
beslutsfattande när det gäller planering av verksamheten. Utifrån det har vi därför riktat 
fokus i studien mot att göra MQ medveten om kritiska faktorer för att strategiskt kunna 
välja en teknisk lösning som lämpar sig bäst för deras verksamhet. Eftersom MQs 
kärnverksamhet är försäljning av kläder ska företaget inte se RFID som ett stort IT projekt 
utan snarare sträva efter att komma igång utan att behöva investera och integrera för 
mycket. Ett externt samarbete med konsulter som hanterar RFID- data i en cloud-tjänst 
skulle därför vara ett bra alternativ då MQ kan få stöttning och hjälp från annat håll och 
enbart kunna fokusera på värdet med tekniken. Enligt Björn är en separat cloud-lösning inte 
enbart bra eftersom MQ får hjälp från konsulter, utan han skulle även slippa göra 
modifieringar i Bridge samt att cloud-lösningen kan omformuleras utifrån ändrade krav på 
marknaden.  
 

7.5 Hur ska implementeringen göras 

7.5.1 Val av utrustning  
 
Frekvenser och taggar 
Som tidigare nämnt finns det många olika typer av utrustning och kombinationer för RFID-
teknik. Beroende på vilken verksamhet det gäller, finns olika fördelar att hämta med 
utrustningen. Sarac et al., (2010) nämner tre kriterier som företag måste utgå ifrån för att 
hitta den optimala tekniken just för dem, nämligen vilket behov företaget har, vilket behov 
deras partners har samt vilket behov finns inom den industrin som de är verksamma inom. I 
MQs fall visar det sig finnas en standard med passiva taggar med ultrahög frekvens inom 
detaljhandeln och att priserna inom denna kategori faller tack vare en ökad efterfrågan. 
Enligt Brown (2007) är UHF-passiva taggar den vanligaste och billigaste varianten som är 
mest fördelaktig att använda inom supply chains till följd av dess låga pris. Aktiva taggar 
används därför inte i samma utsträckning på grund av det höga priset samt att dem har mer 
avancerade tekniska funktioner, vilket inte är nödvändigt inom klädbranschen. Enligt 
konsulten Niklas har taggarna ett läsavstånd på cirka en meter, vilket är fördelaktigt för 
butiker som vill skilja på vad som finns på säljgolvet samt vad som finns på lagret.  
 
I pilotfallet från 2007 på butikskedjan Kaufhof när RFID implementerades på 
herravdelningen under en femtonmånadersperiod användes även passiva taggar med UHF 
vilket vi ser som en trend inom branschen. I deras fall gjordes en full investering med bland 
annat läsare, antenner, skärmar och rörelsedetektorer i hela butiken. På så vis 
automatiserades varumottagningen samt påfyllnaden av varor i butiken. Utifrån 
intervjuerna ser vi till skillnad från pilotfallet en ändring mot enklare lösningar med mindre 
utrustning. Istället för att göra en full investering undersöker ett företag som MQ snarare 
smarta samarbeten med olika RFID- leverantörer för att underlätta implementeringen. Detta 
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tolkar vi som en viktig aspekt för mindre företag av MQs storlek som inte har tillräckligt 
med tid eller kapital för att genomgå en full implementering. Denna trend har vi inte läst 
om i tidigare studier, vilket kan bero på att RFID inte har undersökts på mindre företag med 
begränsade resurser och kapital. 
 
Under intervjuerna förespråkar samtliga respondenter att börja i liten skala för att först få 
prova på tekniken och vilka resultat det kan ge och sedan i framtiden öka nivån av teknik. 
Den vanligaste utrustningen att börja med är simpel, en handscanner, Ipad och taggar i 
klisterettiketter eller hårda plastlarm, något som skiljer sig från tidigare fall. Trots att MQs 
inställning skiljer sig från tidigare studier menar vi att dem följer Sarac et al., (2010) 
rekommendation gällande val av utrustning. De väljer utifrån företagets behov, partners 
behov samt vilket behov som finns inom industrin som de är verksamma inom. Därför 
menar vi att det är tydligt att behoven gällande utrustning skiljer sig mellan olika branscher 
och företag, det viktigaste är att hitta lösningar som passar just deras verksamhet.  
 
Leasing eller pilotfall 
Andra alternativ som diskuteras är att leasa utrustning som innebär lägre kostnader och 
möjligheter att ändra leasingavtalen, alternativt att börja med ett pilotfall för att testa 
utrustningen som då är av ett simpelt slag som nämnt ovan med handscanner, Ipad och 
taggar. En förklaring till detta som belyses i intervjuerna är att investeringströskeln måste 
sänkas för mindre företag som MQ, varav ett pilotfall är en möjlig lösning. På så vis är det 
enkelt att komma igång, det krävs ingen stor investering och företaget kan låna hårdvara 
istället för att bygga om sitt egna system. Något som även är av stort intresse är att använda 
en cloud-lösning för att hantera informationen och slippa en stor integrering mellan ny och 
gammal teknik. Detta är något som Björn, IT- ansvarig på MQ anser är nödvändigt för att 
undvika att det blir ett kostsamt och tidskrävande IT- projekt.  
 
Themistocleus et al. (2001) belyser även detta och förklarar att merkostnader i projektet och 
tidsförseningar är signifikanta problem som saktar ner implementeringstakten och därmed 
påverkar hela projektet. Det stärker ytterligare argumentet för att MQ ska hitta en lösning 
som passar deras verksamhet, där en cloud-lösning är ett passande alternativ i vår mening. 
MQs förutsättningar med både egna och externa varumärken, små lager och just in time 
leveranser påverkar även valet av utrustning samt vilka fördelar tekniken för med sig. Vi 
menar därför att potentialen med tekniken kommer variera beroende på vilken lösning MQ 
lyckas få med externa parter vilket nämns från flera håll under intervjuerna. Till en början 
kan det vara svårt att få sig att alla leverantörer, men att på lång sikt anser vi att fler 
kommer att bli intresserad av tekniken varpå det blir enklare att sprida användningen av 
RFID.  
 
Typ av RFID-tagg 
Konsulterna Mark och Kim nämner att klisterettiketter är det enklaste och billigaste sättet 
för att tagga varor. Klisterettiketter är billiga att köpa in och eftersom dem förbrukas direkt 
finns det ingen extra hantering därefter. Nackdelen med den här typen av märkning anser vi 
däremot är att det inte förhindrar stöld, då tjuvar lätt kan rycka bort prislappen eller som 
Linda påpekar, att prislapparna lätt kan falla av. Till skillnad från klädföretag med hög 
omsättning och låga priser, säljer MQ relativt dyra plagg med hög kvalitet vilket betyder att 
en förlust skulle vara mer påtaglig för dem. På grund av säkerhetsaspekten menar 
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säkerhetschefen Fredrik att plastlarm eller en kombination är nödvändig för att bibehålla en 
hög säkerhetsnivå, vilket vi håller med om. Säkerhetsaspekten med RFID har inte 
diskuterats i tidigare forskning och är något som vi identifierar som betydande för val av 
utrustning inom klädbranschen och speciellt inom MQ. Samtidigt som plastlarm ökar 
säkerheten har dem även en hög läshastighet och minskar risken för fellarm. Nackdelen är 
dock att dem är dyrare än klisterettiketter samt kräver mer administrativt arbete i och med 
att ett returflöde måste skapas samt att taggarna måste programmeras om vid varje 
användningstillfälle.  
 
Ett tredje alternativet är att sy in taggen, antingen på tvätt etiketten eller i plagget. Om 
taggen sys fast anser vi att risken för integritetsaspekten kan öka, men som konsulterna 
berättar har det blivit en minskad oro för tekniken i allmänhet, speciellt i Sverige och 
Norge, vilket är betydande i MQs fall. Fördelen med fastsydda taggar är att 
säkerhetsaspekten ökar om taggen sitter i plagget då det blir svårare för tjuvar att klippa 
bort taggen eller bryta upp larmet vilket är risken med de två andra alternativen. Om taggen 
sys fast vid produktion kan MQ även dra nytta av insamlad data från hela supply chain 
vilket Azevedo & Carvalho (2012) anser vara fördelaktigt, då det kan bidra till att MQ kan 
förbättrar synlighet och kommunikation mellan aktörerna. Däremot kräver det att plagget 
inte genomgår några behandlingar efter att den har sytts fast. En viktig aspekt att lösa med 
fastsydda taggar är för externa varumärken där en annan lösning måste ske eftersom det 
kommer bli svårt att få med alla externa parter i att använda RFID.  
 
Något som tydliggörs utifrån intervjuerna är att potentialen varierar beroende på kvantitet 
av utrustning och när taggning sker. Om MQ exempelvis börjar simpelt med 
klisterettiketter i butik kommer fördelarna bli begränsade till butikerna eftersom inga andra 
aktörer i supply chain skulle involveras. Skulle MQ däremot satsa på ytterligare utrustning 
likt i pilotfallet från 2007 med magic mirrors och smart shelves blir fördelarna större. 
Exempelvis kan MQ använda olika skärmar som kommunicerar ut olika budskap samt att 
ytterligare antenner kan användas för att kunna hitta exakt plats för en vara. Med andra ord 
är det viktigt att hitta rätt nivå av utrustning för MQ som bidrar med fördelar, utan att bli 
för kostsamma något som är en betydande faktor för dem. Det anser vi är i linje med det 
som Sarac et al.,(2010) påpekar, det gäller att hitta rätt utrustning utifrån företagets 
förutsättningar.   
 

7.6 När ska taggning ske 

7.6.1 Taggning i produktionen  
 
Utifrån intervjuerna visar det sig finnas stora funderingar kring hur taggningen av varor 
praktiskt ska genomföras. Precis som vid valet av utrustning finns det flera alternativ samt 
fördelar med vart i supply chain det sker. Enligt Azevedo & Carvalho (2012) är det bäst att 
försöka fästa taggen på varorna så tidigt i supply chain som möjligt, helst redan efter 
tillverkning eller i produktionen för att fördelarna ska bli så stora som möjligt i och med att 
mer information hinner samlas in. Fästs taggen senare, exempelvis i butik eller på lager 
hinner inte lika mycket information samlas in och nyttan med RFID blir således inte lika 
stor. MQ ser taggning i produktion som optimalt eftersom en ökad kontroll över varorna 
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kan uppnås, men det kräver samtidigt att handläsare och antenner finns vid varje in- och 
utleveranspunkt, vilket innebär en större investeringskostnad samtidigt som 
implementeringen skulle bli större i och med att hela supply chain involveras. Trots 
fördelarna med tidig taggning identifierar vi en risk med det, nämligen den begränsade 
kommunikationen med alla producenter i Asien. Den lilla kommunikation som förs är via 
mail, vilket kan leda till svårigheter i att kommunicera ut förändringen. En rekommendation 
samt ett önskemål från Olof är att hitta en RFID leverantör som erbjuder ett samarbete som 
även inkluderar att en person från deras sida åker dit för att lära upp samtliga producenter. 
Dels för att säkerställa att det bli rätt från början men också för att konsulterna har bäst 
kunskap om tekniken.  
 

7.6.2 Taggning på lagret  
 
Som en lösning på problemet med externa varumärken diskuteras alternativet att tagga 
dessa varor på lagret alternativt i butik. Butikschefen Linda föredrar att det sker på lagret 
för att undvika fel och spara tid i butik, vilket vi håller med om. Det skulle även innebära 
att kontroll av leveranser kan göras automatiskt vilket inte är möjligt om taggen fästs i 
butik. Enligt Hinkka et al.,(2010) kan skalekonomier uppstå vid taggning på lagret som 
medför lägre kostnader och att tiden för “payback” av investeringen snabbare tjänas igen. 
Det innebär att MQ kan använda pengarna på andra saker än att de ligger bundna i 
investeringen, något som är en stor fördel för MQ med begränsade finansiella resurser. En 
fördel för MQ med att tagga på lagret istället för i produktion är att lagret har mer 
erfarenhet av förändringsarbeten och kan ta till sig de nya arbetsuppgifterna på ett bättre 
sätt. MQ och lagret har även en lång relation bakom sig och mer frekvent kommunikation 
vilket vi menar inte får underskattas vid förändringsarbeten. 
 

7.6.3 Taggning i butik  
 
Konsulterna Mark och Kim riktar mest fokus mot att tagga i butik, främst för att 
alternativet är enklast, billigast och kräver minst utrustning, men även för att inte hela 
supply chain behöver blandas in. Hinkka et al., (2010) förklarar att det är enklast att fästa 
taggen i butik eftersom alla varor kan märkas på samma ställe, vilket underlättar för MQ 
som då kan märka både egna och externa varumärken på samma plats. Samtidigt påpekar 
även Hinkka et al.,(2010) att kostnaderna är jämförelsevis höga i butik eftersom det inte 
kan göras automatiskt som i produktion eller att skalekonomier uppstår som på lagret. En 
annan nackdel som vi identifierar med taggning i butik är att fördelarna blir begränsade i 
jämförelse med en fullt utrustad supply chain där alla parter involveras. Risken att det blir 
fel ökar även i butik eftersom personalen samtidigt som taggningen ska hinna med att 
fokusera på kunderna, något även Linda påpekar som en nackdel. Utifrån ovanstående 
diskussion gällande utrustning och plats för taggning kommer vi ge rekommendationer för 
MQ, både på kort sikt samt på lång sikt.  
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7.6.4 Rekommendationer för val av utrustning och när taggning ska ske 
 
På kort sikt 
På kort sikt rekommenderar vi att MQ börjar med ett pilotfall på cirka tre månader för att 
mäta och analysera vilket resultat det ger. Först och främst för att det är snabbare och 
enklare att komma igång med, men också för att det är mindre kostsamt samt att det är 
lättare att mäta effekten mellan butiker med och utan RFID. Precis som konsulterna 
rekommenderar kan pilotfallet genomföras på ungefär 3 butiker och på omkring 3 olika 
produktkategorier, dvs. cirka 20- 25 % av sortimentet där butikerna utser två RFID- 
ansvariga. Eftersom personalen i butikerna kommer vara avgörande för resultatet är det 
viktigt att de känner sig bekväma med utrustningen och får den utbildning som är 
nödvändig. För att uppnå det mest rättvisa resultatet tycker vi även att MQ ska vara 
noggrann med att välja rätt period för piloten, då försäljning av kläder kan variera beroende 
på säsong. Ett förslag är att piloten överlappar december månad för att analysera effekten 
med RFID vid försäljningstoppar. Vi föreslår även att MQ väljer ut tre butiker och 
kategorier som skiljer sig åt, detta för att jämföra om det skiljer sig inom de olika 
kategorierna. Exempelvis kan det ha olika effekter beroende på storlek på lageryta, olika 
antal leveransdagar eller storlek på sortiment eller butik. Precis som Linda förklarar har 
butikerna i Norrland större behov av korrekta lagersaldon eftersom leveranstiden är två 
dagar om det saknas varor.  
 
För pilotfallet föreslår vi en enkel utrustning per butik, en handscanner, en Ipad och hårda 
RFID-plastlarm. För MQ blir det även relevant att använda passiva taggar med ultrahög 
frekvens som är standarden inom detaljhandeln. Dels för att de är billiga, har ett 
kontrollerbart läsavstånd, en obegränsad livstid, ett minne som kan skrivas om men även 
för att dem är av en storlek som ryms i både prislappar och hårda plastlarm. Det ger MQ 
förutsättningen att byta typ av tagg om det skulle behövas. Förutom utrustningen krävs 
engagemang från både medarbetare och ledningen, tydliga och realistiska förväntningar 
samt att dem är anpassningsbara under processen. Eftersom piloten är till för att testa finns 
möjligheten att tillämpa annan utrustning, exempelvis skärmar i butik vilket kan göras i en 
av pilotbutikerna för att mäta effekten av det.  
 
För att på bästa sätt lösa den praktiska biten föreslår vi att taggningen av både externa och 
egna varor sker på lagret med hårda RFID-plastlarm. Dels för att det inte finns 
gemensamma drivkrafter i supply chain till implementeringen, men också för att lagret har 
bättre förmåga att ta till sig förändringar. Risken är större att hanteringen blir fel i butik där 
fokus ligger på försäljningen, men också i produktionen där det geografiska avståndet blir 
ett hinder. Nackdelen är däremot att MQ går miste om automatiseringsmöjligheterna med 
att tagga i produktionen, något som kan vara en fördel på lång sikt. Vid en pilot skulle det i 
vår mening vara för tid- och kostsamt att integrera ett åttiotal producenter i processen. 
Fördelen vi ser med att tagga på lagret är främst att MQ får chansen att undersöka 
möjligheterna i butik utan att det blir ett extra moment för butikspersonalen. Arbetstimmar 
för larmning i butik kan istället läggas på lagret och förhoppningsvis kan dem spara in tid 
genom en mer effektiv process. Samtidig kan butikerna istället fokusera på försäljning och 
förhoppningsvis kan det öka effekten ytterligare. En annan fördel är att MQ kan öka 
kontrollen av vad som skickas från lagret till butik och på så vis säkerställa att rätt antal 



96 
 

levereras in i affärssystemet. På så vis kan det ge en önskad effekt på lagersaldokvalitén 
vilket är en prioritering för MQ.  
 
På lång sikt 
Om pilotfallet ger önskad effekt är vår rekommendation att MQ på lång sikt utökar 
utrustningen samt integrerar hela kedjan med tekniken. Skulle MQ välja att fortsätta med 
RFID rekommenderar vi att först och främst att dem taggar hela sitt sortiment med RFID. I 
MQs fall rör det sig omkring fem miljoner varor/år. Nästa steg vi rekommenderar är att 
köpa in antenner till butikerna som kan fästas mellan butikslager och butik, antenner vid 
varumottagning samt antenner vid utgången för att kunna registrera eventuella stölder. 
Vidare är ett förslag att fästa en antenn i taket för att samla in data från hela butiken och på 
så vis avläsa vart en vara befinner sig i realtid. Sammanlagt skulle det innebära 6 antenner 
per butik, vilket är en ganska hög engångsinvestering men som kan ge betydligt mycket 
mer nytta än om enbart en handscanner används. Precis som tidigare kan butikerna använda 
sig av en handscanner, en Ipad och passiva taggar med ultrahög frekvens. 
 
Om MQ även vill använda RFID på lagret i Borås, vilket vi rekommenderar kommer 
ytterligare inköp av antenner behövas göras. Exakt antal antenner är svårt att avgöra i 
dagsläget men mellan 2-4 stycken skulle fungera. Med antenner skulle MQ uppnå bättre 
säkerställande och kontroll av leveranserna, både inkommande och utgående vilket har varit 
ett problem tidigare. Inköpen av ytterligare utrustning anser vi bör göras genom 
leasingavtal där MQ betalar en kostnad månads-eller årsvis. På så vis kan 
investeringskostnaden hållas relativt låg samt att MQ får möjlighet att leasa ytterligare 
utrustning om det är nödvändigt, alternativt att minska mängden utrustning om den inte 
visar sig ge något värde.  
 
Till skillnad från på kort sikt rekommenderar vi att produktionen börjar tagga de egna 
varorna istället för att det görs på lagret. Genom att göra det tidigare med egna varor och på 
lagret med externa varor kan MQ öka fördelarna med tekniken och dra nytta av RFID hela 
vägen, även från produktion till lagret vilket inte uppstår om taggning görs på lagret. 
Beroende på vilka förslag som framkommer i utvärderingen av piloten, kan MQ i framtiden 
välja vilken typ av taggar dem vill ha, om taggen antingen fästs i ett hårt plastlarm, en 
klisteretikett eller sys in i samband med tillverkningen. I vår mening finns det fördelar och 
nackdelar med båda alternativen och det är något MQ måste diskutera fram vad som passar 
deras verksamhet bäst. För produktionen rekommenderar vi även att dem investerar i 
handscanners för att öka kontrollen av vad som har producerats. Information kan då delas i 
realtid med lagret som vid varumottagning kan kontrollera att leveransen stämmer med 
ordern.  
 
Ytterligare en aspekt som kan bli aktuell i framtiden är extrautrustning liknande magic 
mirrors och smart shelves vilket diskuteras både av tidigare forskare och av Olof. Genom 
sådan typ av utrustning kan MQ öka nivån av kommunikation med kunderna vilket kan 
resultera i ökad försäljning. Det skulle även kunna styrka varumärket eftersom MQ kan 
dela information om hållbarhet och ursprung, vilket är i linje med deras strategi. Denna 
utrustning är dock inte av högsta prioritet utan inköp av antenner är viktigare från början.  
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7.7 Fördelar  
 
Utifrån tidigare teori framkommer det tydligt att fördelarna med RFID är många, men 
eftersom vi undersöker RFID inom klädbranschen och specifikt för företaget MQ 
identifieras dels nya fördelar samtidigt som tidigare diskuterade fördelar inte är lika 
relevanta. Nedan kommer en fördjupning på vilka fördelar som vi främst identifierar i 
denna studie samt några som skiljer sig från tidigare forskning. 
 

7.7.1 Produktion 
 
Pålsson (2009) identifierar i sitt ramverk flera fördelar som RFID kan medföra i 
produktionen så som ökad flexibilitet, bättre hantering av ett stort utbud av varor samt 
effektivare genomströmning av varor. Under intervjuerna nämner ingen respondent någon 
fördel som RFID kan medföra inom produktionen, vilket vi anser vara intressant. En 
anledning till varför resultaten skiljer sig åt menar vi kan ha att göra med de olika 
branscherna som fördelarna identifieras i. Tidigare fördelar är inom tillverkningsindustrier 
där stora produktionsanläggningar tillverkar ett stort utbud av varor i stora kvantiteter. 
Därför skulle RFID kunna innebära en förbättrad hantering och kontroll över eventuella 
avvikelser om taggen fästs tidigt i processen. I MQs fall däremot där all produktion är 
uppdelad på omkring åttio producenter, tillverkas inte samma kvantiteter på varje ställe, 
varpå inte fördelarna blir lika tydliga. 
  
Viktigare inom klädbranschen är att produktionen är effektiv för att minska ledtiderna från 
produktion tills att varorna finns i butik för att klara av den snabbt föränderliga efterfrågan 
från kunder. Trots att RFID har många fördelar skulle den dock inte medföra ökad 
effektivitet i arbetsprocesserna eftersom taggen fästs i ett slutgiltigt stadie innan varorna 
packas in i kartonger. Utifrån detta gör vi tolkningen att tidigare identifierade fördelar inom 
produktionen inte gäller i MQs fall. Eftersom inga fördelar identifieras menar vi att en 
utmaning för MQ är att få producenter att förstå vikten i att redan där fästa taggar, trots att 
de själva inte har några incitament att göra det.  

 
7.7.2 Transporter 

 
En aspekt som vi ser skiljer sig i klädbranschen är att förbättrad spårbarhet av transporter 
inte kan identifieras i MQs fall, något som tidigare forskning diskuterar som en fördel med 
RFID. Vidare beskriver Yan et al.,(2008) att RFID kan bidra med att företag lättare kan 
förutse och svara på oväntade händelser samt säkerställa att leveransdatum efterföljs. Detta 
är något som i vår mening skiljer sig mellan klädbranschen och traditionella 
transportföretag där en annan typ av RFID utrustning är relevant. Tidigare forskning av 
Yan et al., (2008) och Brown (2007) fokuserar på fördelarna med exempelvis taggar och 
frekvenser med längre räckvidd som bland annat kan säga vart ett objekt befinner sig för att 
därmed kunna spåra transporter. Denna typ av utrustning är dyrare men kräver däremot inte 
samma volymer eftersom det oftast gäller taggning av containrar. Eftersom att MQ kommer 
använda UHF-passiva taggar med en räckvidd på en meter är förbättrad spårbarhet inte 
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huvudsyftet med tekniken. En större volym av taggar till lägre priser blir mer relevant inom 
klädbranschen och andra fördelar blir därför mer betydande i vår mening.  
  

7.7.3 Lagerhantering 
 
Inom lagerhantering identifieras många fördelar av tidigare forskare, däribland en ökad 
effektivitet och genomströmning av varor till följd av ett mer automatiserat arbetssätt (Yan 
et al., 2008). Detta är en fördel som även identifieras i vår studie för MQ. Som nämnts 
används ett konvejerband vid varumottagningen där alla kartonger lyfts upp och scannas 
automatiskt och som med RFID- antenner i bågen skulle kunna göras effektivare. Eftersom 
läshastigheten är snabbare med RFID än med vanliga streckkoder kan genomströmningen 
av varor öka samtidigt som personalen kan användas till andra saker än att hantera 
streckkoder och se till att kartonger lastas upp på ett speciellt sätt. Samma procedur är 
enligt Yan et al., (2008) inte möjlig med streckkoder eftersom de förutsätter ”line of sight” 
vilket stämmer överens med vår studie i detta fall. För att samma effektivitet ska uppnås 
innebär det att etiketterna alltid sitter rätt samtidigt som kartongerna ska kunna lastas upp 
lika snabbt, vilket vi anser är svårt att uppnå.  
 
En annan aspekt av detta som inte har diskuterats frekvent i tidigare studier inom 
lagerhanteringen är den ökade kontrollen som möjliggörs under processen på lagret. Idag 
görs som tidigare nämnt ingen kontroll av förstafördelningen som packas direkt i 
produktion utan dessa kartonger skickas direkt till utleverans. Att manuellt kontrollera alla 
kartonger skulle ta alldeles för lång tid, men genom RFID får lagret direkt information om 
allting stämmer eller inte. Detta är en tydlig effektivisering som möjliggörs enligt flera 
forskare, bland annat Yan et al., (2008) påstår det faktumet. Även fast lagret uppnår hög 
kvalitet gällande plockning tack vare ”pick by voice” ser vi även en fördel i att fästa RFID-
läsare vid utleveransen för att i butik sedan kunna säkerställa att rätt antal varor plockas och 
läggs i kartongerna. Eftersom MQ på grund av JIT och låga lagernivåer är känsliga mot 
differenser i lagersaldo är det viktigt att göra allt för att undvika det. 
  
Fördelar med RFID identifieras även för hantering av butikslager genom att uppnå en ökad 
grad av spårbarhet för varorna. Sarac et al., (2010) förklarar att det blir möjligt eftersom 
varje vara kan hittas igen och identifieras, även om dem inte är på sin utsatta plats. Detta är 
i vår mening extra betydande eftersom om varor lättare kan hittas igen behöver MQ inte gå 
miste om eventuell försäljning, En förutsättning för att spårning av enskilda varor ska vara 
möjlig är att butikslagret är utrustat med RFID-läsare på flera ställen. Eftersom MQ vill 
börja i mindre utsträckning för att sänka tröskeln för investeringen kommer sådan 
utrustning inte vara aktuell för dem inledningsvis. Till följd av det går MQ miste om att 
kunna identifiera och spåra enskilda varor. Med andra ord kommer inte tidigare nämnda 
fördelar gälla för MQ angående butikslager på kort sikt. Däremot en fördel som är möjlig 
med mindre utrustning är att butikspersonalen kan veta om en vara har sålt slut på 
säljgolvet och om den finns kvar inne i butikslagret genom att få en notis om detta. På så 
vis kan butikerna undvika out-of-stock situationer och underlätta påfyllnad av varor på 
säljplats. Personalen kan alltså inte veta exakt plats för en vara, däremot kan de skilja på om 
den finns på lagret eller ute i butiken. Detta är en aspekt som tidigare studier inte diskuterar 
utan som är ny och som utvecklas vidare av RFID- leverantörer.  
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7.7.4 Kommunikation 
 
Som vi identifierar under rubriken “kommunikationsflödet och relationen mellan aktörer” 
fungerar inte all kommunikation som MQ önskar, vilket medför att felaktiga leveranser och 
felaktigt antal varor skickas och sedan scannas in i butik. En av de mest omskrivna 
fördelarna med RFID är enligt Yan et al., (2008) att information kan delas i realtid vilket 
inte är möjligt med vanliga streckkoder. För MQ skulle det innebära att alla inblandade 
aktörer kan ha full kontroll över vart varorna befinner sig och hur många kartonger som 
exempelvis lagret i Borås har fått skickat till sig från produktionen i Asien. Likaså kan 
butikerna veta att de kommer få en leverans med följande individer utan att behöva 
ifrågasätta antalet och då enklare göra planering gällande bemanning. Genom att underlätta 
kommunikation kring det dagligt operativa kan parterna istället fokusera på andra uppgifter 
som är av större värde än att kontakta logistikavdelningen på MQ om en försvunnen 
kartong med kläder. 
 
Med andra ord ser vi potential i att kommunikationen mellan butik och huvudkontor kan 
underlättas eftersom alla kan ta del av informationen. Viktigt att påpeka är dock att 
huvudkontoret fortfarande måste ta större ansvar i att kommunicera ut eventuella 
förändringar och liknande då det inte har fungerat som önskat. Sådan information kan inte 
delas med hjälp av RFID utan det måste ske på annat sätt. 
  
Till följd av att information kan delas i realtid identifieras även en annan fördel som 
underlättar kommunikationen mellan butikerna. Butikschefen Linda förklarar att personalen 
inte litar på lagersaldot i affärssystemet. Om en kund kommer in och frågar om en specifik 
vara finns i en annan butik tvingas personalen ringa till butiken och fråga, trots att systemet 
säger att varan ska finnas inne. Att slippa göra det samtalet och faktiskt kunna lita på 
informationen som står menar både vi och Linda skulle spara mycket tid, både för personal 
och kund. MQ med tydlig kundfokus vill snabbt kunna hjälpa kunderna vid frågor, att då 
tvingas göra samtal flera gånger per dag stämmer inte in i deras filosofi. 
  
Fernie & Sparks (2009) förklarar att klädbranschen är homogen vilket försvårar för företag 
att differentiera sig gentemot konkurrenter. Viktig är därför att företag hittar nya sätt att 
bidra med värde och kommunicera med kunderna eftersom det inte kan göras enbart genom 
kläderna. Här menar vi att MQ skulle kunna nyttja informationen som RFID samlat in på 
ett sätt som tidigare inte varit möjligt. Tidigare forskning från Wagner & Svensson (2010) 
och datainsamlingen från denna studie visar samma tecken, hållbarhet och tillverkning har 
blivit en viktigare fråga för kunderna. Genom att använda RFID i kläderna skulle 
personalen eller skärmar i butiken kunna berätta vart kläderna är tillverkade och hur de ska 
skötas för att hålla samma kvalité. En sådan sak skulle både uppskattas av kunder samtidigt 
som det är i linje med MQs hållbarhetsstrategi som de marknadsför på deras hemsida. Med 
andra ord kan RFID och den information som samlas in användas som en konkurrensfördel 
vid kommunikation med kunderna, något som både vi och Thiessie et al.,(2009) påpekar 
som ett nytt och attraktivt sätt att skapa värde för kunden. 
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7.7.5 Kundservice 
 
Azevedo & Carvalho (2012) menar att företag ska sträva mot att tagga varor med RFID 
tidigt i supply chain för att fördelarna ska bli så omfattande som möjligt i kedjans 
slutgiltiga steg. Under denna studie framkommer det att flest fördelar med RFID för MQ 
finns i butikerna vilket stämmer överens med tidigare forskning. En fördel som Yan et al., 
(2008) nämner är att RFID kan användas för att reducera out-of-stock i och med en ökad 
kontroll och säkerställande av leveranser i hela supply chain. Detta är något som även 
respondenterna i studien påpekar som en viktig aspekt eftersom butiken annars riskerar att 
tappa försäljning om varor inte finns på rätt plats. MQs lagersaldo skulle även bli mer 
korrekt vilket är grundläggande för att kunna fortsätta med just-in-time leveranser och ett 
automatiskt påfyllnadssystem. Ett felaktigt lagersaldo kan medföra att butikerna aldrig når 
ner till den automatiska beställningspunkten och därför inte får påfyllnad i tid. Ytterligare 
en fördel som nämns under intervjuerna och som är kopplad till lagersaldot är vid scanning 
av varor. Med streckkoder finns chansen att en vara läses av två gånger vilket resulterar i 
ett felaktigt saldo. Denna risk reduceras med RFID eftersom varje vara har ett unikt 
serienummer som enbart kan läsas av en gång. 
  
I pilotfallet från 2007 identifieras effektivisering av inventering som en stor fördel och 
inventering diskuteras också av respondenterna i studien som en viktig aspekt med RFID. 
Idag tar det omkring 16 timmar att inventera varpå det enbart görs tre gånger per år. Med 
RFID kan inventering göras på ett par minuter flera gånger i veckan utan att det blir ett 
tidskrävande moment. Ett frågetecken som framkommer är dock vilken nytta i sparad tid 
som inventeringen skulle medföra för MQ. Thiessie et al., (2009) menar att tidsbesparingen 
är tydligare i större butiker med högre kvantiteter av kläder både på säljgolv och på 
butikslagret, vilket inte MQ har. Vi är därför osäkra på effekterna av RFID i relation till 
inventering. Trots att det är svårt att mäta den exakta “nyttan” med tekniken menar vi att 
nämnda fördelar leder till att butikspersonalen istället kan fokusera på att hjälpa kunder, 
vilket förhoppningsvis resulterar i ökad försäljning, något Olof nämner som ett 
huvudsakligt mål med RFID. 
  
Utifrån intervjuerna framkommer även en ny fördel vilken inte har diskuterats tidigare, 
nämligen gällande stöld. Idag när en vara blir stulen kan butikerna inte veta exakt vilken 
vara det rör sig om, utan de vet enbart att en vara blivit stulen. Med RFID kan butikerna 
identifiera exakt vara och då göra ändringar i lagersaldot. Trots att stölden fortfarande skett 
menar Linda att det underlättar att veta vilken vara det är när inventeringar görs. Detsamma 
gäller vid internt svinn i butik. Vid inleverans av varor kan personal lätt stjäla ett par jeans 
utan att någon märker det förrän vid inventering då en differens visar sig. Ingen kan dock 
veta vart varan har blivit stulen eller av vem. Med RFID går det inte att stjäla varor lika 
enkelt eftersom samma antal som skickats från lagret även ska scannas in i butik. Likaså 
felaktiga larm vid butiksutgången kan minskas då larmet endast går av för varor som är 
registrerade hos respektive butik. 
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7.8 Nackdelar  

7.8.1 Kostnader och svårigheter att mäta “nyttan” 
 
Visich et al., (2009) nämner investeringskostnaden som den största nackdelen med 
tekniken. Från MQs håll som räknas till ett mindre klädföretag är kostnaden även en viktig 
aspekt eftersom det inte finns obegränsat med kapital. Under intervjuerna diskuteras olika 
lösningar för att minska kostnaderna, något vi ser som betydande om ett företag av MQs 
storlek ska kunna implementera RFID. Konsulterna Mark och Kim förespråkar precis som 
Niklas att börja i liten skala för att först få prova på och se hur det fungerar för att i ett 
senare skede öka graden av utrustning. Ett alternativ är att leasa utrustning på samma sätt 
som med en bil för att hålla nere kostnaderna. Utifrån detta gör vi tolkningen att kostnaden 
inte längre behöver räknas som en lika betydande nackdel som tidigare forskning påvisat. 
Teknikföretag liknande Microtracking och Infratek förstår att det gäller att komma med 
nytänkande lösningar för att underlätta investeringsbeslut för mindre företag. 
  
En svårighet som dock är aktuell även i MQs fall är problemet med att faktiskt mäta 
”nyttan” av implementeringen. Olof menar att det är svårt att sätta en exakt siffra på hur 
mycket försäljningen förväntas öka något även Tajima (2007) diskuterar och tillägger även 
att det är svårt att särskilja på vilka fördelar som genereras av RFID och vilka som 
uppkommer till följd av något annat. Tidigare pilotfall har gjorts på butiker med skilda 
förutsättningar från MQ vilket gör det svårt att relatera siffror som uppkommit från dem. 
Ett bra alternativ är därför att genomföra en egen pilot på MQ för att få ungefärliga resultat 
på försäljning och andra viktiga nyckeltal. Dock återstår problemet med att identifiera 
källan till ökningen som Tajima (2008) nämner. En lösning på det tror vi helt enkelt inte är 
möjlig i dagsläget utan det är en nackdel med RFID som fortfarande finns kvar, oavsett 
bransch. 
 

7.8.2 Brister med tekniken och problem med integrering  
 
Under intervjun med Björn framför han problemet med att integrera RFID i MQs 
nuvarande affärssystem Bridge. Han förstår inte hur RFID-data som innehåller en lägre 
nivå av information ska kunna ge någon nytta för MQ som inte kan hantera sådan 
information. Den svårigheten diskuteras även av Azevedo & Carvalho, (2012) som menar 
att kanske den största svårigheten vid en implementering är att integrera nuvarande och ny 
teknik med varandra. Under intervjuerna nämns även en lösning på detta problem som 
innebär att MQ kan använda en cloud-lösning. Cloud-lösningen som är ett separat system 
skulle samla in all data och omformulera den till information som är läslig i Bridge. Alltså 
skulle inte någon integrering vara nödvändig varpå en tidigare svårighet kan undvikas 
vilket vi anser vara viktig för MQ som vill göra allting så enkelt som möjligt. Om en cloud-
lösning inte hade varit möjlig har vi svårt att se att implementeringen skulle bli av då Björn 
anser att en sådan förändring skulle bli enormt kostsam och tidskrävande att genomföra för 
ett mindre företag som MQ. Yan et al., (2008) nämner även vikten av att ha ett system som 
kan hantera den ökade insamlingen av data. Eftersom MQ själva skulle få bestämma vilken 
mängd information som överförs till Bridge riskerar dem inte att stå med ett överflöd av 
data som inte används. 
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7.8.3 Integritetskränkning och säkerhet 
 
Brown (2007) menar att kunder tidigare har riktat misstänksamhet mot användandet av 
RFID. Kunderna tror enligt författaren att tekniken används för att spåra deras aktivitet för 
att kunna sälja mer varor och komma åt ytterligare personlig information. Under intervjun 
förklarar Niklas att ingen information är kopplad direkt till kunden utan all information som 
går att läsas är ett specifikt serienummer och vart varan är köpt. Den tidigare oro som 
diskuterats menar vi därför inte behöver uppkomma i MQs fall så länge de är noga med att 
gå ut med information till kunderna om att de använder RFID och att det inte är möjligt att 
komma åt deras personuppgifter eller liknande. Mark förklarar att oron inte är lika stor i 
Norge och Sverige där MQ har sina butiker vilket vi tolkar som ytterligare ett gott tecken. 
Dock ställer vi oss tveksamma till huruvida denna information är helt sann eftersom vi 
anser det vara svårt för dem att uttala sig kring det. Vi menar att det är svårt att kunna 
generalisera till två hela befolkningar då det mest troligt även finns skillnader i åsikter 
mellan befolkningen. Det kommer alltid finnas personer som riktar mer misstänksamhet 
mot användandet av RFID och det måste alla företag som har implementerat tekniken eller 
funderar på att implementera den tänka på.  
 
Något som identifierats av oss är att teorierna som nämner integritetsfrågan som ett stort 
problem inte är av det nyaste slaget, exempelvis är Brown från 2007 och Visich et al., från 
2009. Vi menar därför att utvecklingen har gått framåt och möjligtvis anser inte kunder att 
det är ett lika stort problem som tidigare eftersom tekniken har funnits på marknaden ett bra 
tag samt att större företag som Zara har implementerat RFID och visat att tekniken inte 
medför några risker för kunderna. Oavsett detta anser vi att det är viktigt att MQ tar oron på 
allvar och är noga med att kommunicera med kunder och kunna svara på eventuella frågor 
för att minska risken för negativa konsekvenser. Om detta inte görs finns risken att problem 
gällande integritet kan uppstå vilken både kan påverka försäljningssiffror men även hela 
MQs varumärke, vilket vore förödande för ett företag som är beroende av deras kunder och 
vill upprätthålla en bra image utåt.  
 

7.9 Utmaningar för MQ 
 
Under analysen diskuteras några viktiga aspekter som kommer bli utmaningar för MQ att 
handskas med vid en eventuell implementering samt potential som framkommer från 
studien. Nedan kommer en sammanfattning av dessa (se figur 8).  
 
På marknaden finns en uppsjö av utrustning att välja bland. Med ett stort urval finns risken 
att fel utrustning väljs utifrån MQs förutsättningar vilket inte får ske eftersom det då inte 
ger en rättvis bild över potentialen med tekniken. Därför identifierar vi valet av ”rätt” 
utrustning och att få ihop alla praktiska delar gällande när taggning ska göras, vilka taggar 
som ska väljas och liknande som en viktig faktor. Trots att val av utrustning är viktigt 
menar vi att en ännu viktigare och kanske även svårare uppgift är för MQ att leda hela 
implementeringsarbetet och få alla inblandade parter att förstå nyttan med RFID och vad 
den kan bidra med. För att åstadkomma det krävs gemensamma drivkrafter i hela supply 
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chain vilket vi inte anser finns där idag. Alla parter oavsett om det är medarbetare på lagret 
eller i butik måste vara med på förändringen. 
 
En stor utmaning ligger i att få med alla leverantörer i implementeringen, både egna och 
externa. Eftersom MQ har bättre kontroll och relation till deras egen produktion ser vi 
mindre problem där, däremot menar vi det vara svårt att lyckas övertala externa 
varumärken att börja fästa RFID-taggar. Trots att kostnaderna har sjunkit handlar det helt 
enkelt om en för stor investering för dem, som de troligtvis inte klarar av samtidigt som den 
administrativa delen skulle bli ännu mer tungrodd. Därför måste nog MQ hitta en 
fungerande lösning på när dessa varor ska taggas och göra det själva på lagret. Även 
relationen och kommunikationen till butikerna identifieras av oss som ett problem som 
huvudkontoret måste lösa. Det finns ett ”vi och dom-tänk” som måste suddas ut och 
parterna måste få en förståelse för varandras arbete. Huvudkontoret måste klara av att 
kommunicera ut förändringen RFID skulle medföra och finnas där som stöd vid eventuella 
frågor. Det är inte tillräckligt att gå ut med information på intranätet IQ utan personalen 
som faktiskt ska använda tekniken måste få en introduktion i hur den fungerar. 
Huvudkontoret har utifrån tidigare förändringsarbeten visat bristande förtroende för vissa 
butikers engagemang och kompetens vilket är en utmaning att överkomma. Här ligger ett 
stort ansvar på ledningen i att gå ut med tydliga uppgifter om vad som gäller och stötta 
butikerna. 

 
Figur 8. Identifierade utmaningar som MQ måste hantera för att potentialen och 
fördelarna med tekniken ska framgå.  
 

7.10 Potential 
 
Potentialen och eventuella möjligheter med RFID menar vi är beroende på hur väl MQ 
lyckas hantera de utmaningar som vi identifierar. En viktig aspekt som är en förutsättning 
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för RFID är att konsulterna anser att potentialen och användningen av RFID inom 
klädbranschen kommer fortsätta spridas. Priset på taggar sjunker och kommer mest 
troligtvis fortsätta sjunka. Samtidigt utvecklas fler applikationer och ständiga utvecklingar 
görs för att skapa bättre förutsättningar inom klädbranschen. Trots att potentialen finns där 
anser vi att den varierar utifrån vilken grad av utrustning som finns. Skulle MQ exempelvis 
nöja sig med att använda RFID klisterettiketter som fästs i butik kommer fördelar enbart 
skönjas i butik. Skulle mer utrustning användas och implementeras även bakåt i supply 
chain kan fördelarna och potentialen ökas för alla aktörer. En avgörande faktor för 
potentialen är även huruvida MQ får med sig externa parter i implementeringsprocessen 
eller inte. Precis som alla studier visar är potentialen större om taggar kan fästas vid 
tillverkningen. 
 
Om den bristande relationen till externa varumärken och mellan huvudkontor och butik 
identifieras som en utmaning menar vi istället att relationen till speditörer och lagret ses 
som en stor källa till potential. MQ och lagret har ett långt samarbete bakom sig och lagret 
har redan genomfört flera förändringar för att göra MQ nöjda. Detta tolkar vi som att lagret 
är flexibla i deras arbete och gör vad som krävs för att tillgodose kundens krav. Om MQ 
inte får med sig externa varumärken utan tvingas tagga deras varor själv menar vi att det 
kan göras på lagret utan att det behöver bli ett stort problem för dem. Potential går även att 
härleda till MQ själva. De har hög kompetensnivå och en välutvecklad logistik och 
organisation som kan driva igenom förändringar. Ledningen har lång erfarenhet av 
förändringsarbeten och vet hur det ska kommuniceras ut till anställda vilket är 
grundläggande vid en implementering av RFID. Även fast relationen till butikerna inte är 
hundraprocentig förstår vi utifrån intervjuerna att butikspersonalen ser RFID som något 
positivt eftersom det skulle innebära att personalen kan lägga mer fokus på att sälja kläder 
och hjälpa kunder, vilket dem uppskattar. 
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8. Slutsatser 
I denna del framförs studiens slutsatser för att besvara problemformuleringen. Kapitlet är 
indelat i två delar, där den första delen är relaterad till möjligheter och potential med 
RFID i ett mindre klädföretag och den andra delen är för hur en implementering av RFID 
ska göras på bästa sätt. 
 

8.1 Möjligheter och potential 

8.1.1 Viktiga faktorer vid implementering 
 
I studien diskuteras olika faktorer som är viktiga att ta hänsyn till vid implementeringar, 
organisationen, strategin, ledning, medarbetare, kultur och teknik. Utifrån en analys av 
insamlad data från respondenter kommer vi fram till att några av dessa faktorer är viktigare 
än andra för MQ. I MQs fall finns redan en bra företagskultur, både inom företaget men 
även hos lagret som är en viktig partner. De är vana vid förändringar och ett flexibelt 
arbetssätt vilket vi anser vara viktig vid en implementering av RFID som skulle medföra 
förändringar av olika slag för inblandade parter. Vi menar även att MQ har en uttalad 
strategi för hur företaget ska drivas och vilka målsättningar och visioner som är i fokus. En 
implementering av RFID är i linje med den övergripande strategin då tekniken kan bidra 
med flera fördelar som gör att strategin kan följas. 
  
Tre faktorer som dock är viktiga för MQ att tänka på är relaterade till organisationen, 
ledningen och medarbetarna. I dagsläget ligger RFID-projektet isolerat på Olofs position 
som får driva det som ett sidoprojekt parallellt med hans ordinarie uppgifter. Vi anser att 
det inte är optimalt att driva projekt på det sättet utan hela organisationen måste bli 
involverad i RFID och en projektgrupp bör tillsättas för att tillsammans arbeta fram en 
passande projektplan. I tidigare fall har även problem med uppföljning av projekt varit 
bristande, vilket inte får ske med RFID. Det kommer ta tid innan resultat visar sig till 
hundra procent, därför måste organisationen och ledningen arbeta fram nya rutiner både för 
hur projekt ska drivas samt för hur uppföljningar ska göras. Projektgruppen måste även få 
tillgång till nödvändiga resurser för att driva projektet i förhoppning att uppnå målen.  
  
De andra två faktorerna, ledning och medarbetare är beroende av varandra i RFID-
implementeringen för att få den lyckad. Ledningen måste ta större ansvar än vid tidigare 
förändringsarbeten med att på ett tydligt sätt kommunicera ut förändringen till inblandade 
parter och hur tekniken ska användas. Annars finns risken, precis som tidigare, att 
medarbetarnas engagemang och bristande kunskap påverkar utfallet av implementeringen 
negativt. Ledningen måste ge medarbetarna chansen att lära sig och finnas som stöd vid 
eventuella frågor. Sammanfattningsvis drar vi slutsatsen att MQ har en tillräckligt stark 
strategi och kultur i sig för att implementera RFID. Huruvida implementeringen blir lyckad 
eller inte kommer snarare bero på hur ledningen sköter sin roll och får med hela 
organisationen i förändringen, både internt och externt. 
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8.1.2 Utmaningar och svårigheter 
 
Studiens resultat visar att de utmaningar och svårigheter MQ ställs inför med en eventuell 
implementering delvis ligger i att välja ut rätt utrustning för deras verksamhet. Speciellt 
viktigt blir det för MQ, vars förutsättningar som ett mindre klädföretag med små 
butikslager, just in time leveranser och ett begränsat sortiment gör det till ett unikt fall för 
RFID inom klädbranschen. Valet av utrustning, samt de praktiska delarna gällande när 
taggning ska göras, vilka taggar som ska väljas och dylikt kommer därför vara betydande 
för potentialen med tekniken.  
 
I studien diskuteras även tidigare nackdelar med RFID. I MQs fall drar vi slutsatsen att det 
främst är aspekten gällande svårigheten med att mäta “nyttan” som är av betydelse. Det är 
svårt för dem att uppskatta hur mycket försäljningen kommer öka genom RFID för att 
kunna göra en korrekt ROI-analys. Därför är en pilot en rekommendation eftersom 
företaget kan få en uppskattning om detta. Dock kvarstår problemet med att identifiera 
exakt varifrån ökningen härstammar, vilket vi inte ser någon lösning på i dagsläget. Även 
kostnaden för investering har tidigare nämnts som en nackdel med tekniken. Genom att dels 
köra en pilot och sedan leasa utrustning blir kostnaden inte längre ett lika stort problem, 
vilket visar sig vara betydande för ett företag av MQs storlek. Lösningen med en pilot och 
sedan låta ett externt företag sköta datainsamlingen genom en cloud-lösning reducerar 
likaså problemen med att integrera RFID i det nuvarande affärssystemet som förut har varit 
en stor nackdel. Integritetsaspekten med RFID anser vi vara relevant för MQ och den är 
något de måste ta hänsyn till för att inte tappa förtroendet från kunder, dock menar vi att 
den tidigare oron möjligtvis kan ha minskat i och med att andra större företag redan har 
implementerat tekniken. Viktigt är därför att MQ tar sitt ansvar och kommunicerar med 
kunderna och kan svara på frågor gällande tekniken för att undvika eventuella problem. 
Studien visar alltså att lösningar på flera tidigare nackdelar identifieras. Fokus gällande 
svårigheter för MQ riktas istället mot andra aspekter med själva arbetet kring 
implementeringen 
 
Trots att tidigare identifierade nackdelar inte visar sig vara lika relevanta i MQs fall visar 
studien att en stor utmaning istället ligger i hur MQ ska leda implementeringsarbetet och 
hur dem ska få med alla i förändringen. I dagsläget saknas det i vår mening gemensamma 
drivkrafter i hela supply chain där en stor utmaning ligger i att få med alla producenter i 
implementeringen, både egna och externa. Eftersom MQ har bättre kontroll och relation till 
deras egen produktion ser vi mindre problem där, utmaningen blir för MQ att förbättra 
relationen till externa leverantörerna för att skapa ett ömsesidigt samarbete kring RFID. På 
lång sikt beräknas intresset för tekniken öka, vilket innebär att MQ är på framkant i den 
meningen, något som kan gynna företaget i framtiden. Även relationen och 
kommunikationen till butikerna identifieras av oss som ett problem som huvudkontoret 
måste lösa. Det finns ett ”vi och dom-tänk” som måste suddas ut och parterna måste få en 
förståelse för varandras arbete. Ett stort ansvar ligger därför på ledningen i att gå ut med 
tydliga uppgifter om vad som gäller och stötta butikerna. Potentialen kommer i vår mening 
vara beroende på hur väl MQ hanterar dessa utmaningar. God planering, tydliga 
målsättningar och realistiska förväntningar blir därför viktiga för implementeringsarbetet.  



107 
 

 

8.1.3 Identifierade fördelar och potential  
 
Sammanfattningsvis visar resultaten från studien att fördelarna och möjligheterna med 
RFID i klädbranschen i viss mening skiljer sig från tidigare forskning. I den teoretiska 
referensramen diskuteras Pålsson (2009) ramverk gällande fördelar med RFID. För att visa 
våra resultat i klädbranschen görs därför en reviderad modell av denna (se figur 9). 
 

 
Figur 9. Reviderad modell utifrån Pålsson (2009) 
 
Som figuren visar identifieras de främsta fördelarna och potentialen på lång sikt inom 
lagerhantering, kommunikation och kundservice. Fördelar inom produktion identifieras 
däremot inte eftersom förhållandena i klädbranschen visar skilja sig från vanliga 
tillverkningsindustrier, som producerar större kvantiteter och har mer varor att hantera. I 
stort sett tillför inte RFID någon nytta i den delen, dock är dem viktiga att få med i 
implementeringen för att kunna dra nytta senare i supply chain. Eftersom vi i studien inte 
intervjuar någon speditör ser vi inte heller några konkreta fördelar gällande just 
transporterna i sig och hur dem kan underlättas. Däremot utifrån resultatet ser vi dock 
potential i att ytterligare säkerställande och kontroll av transporter och leveranser kan 
uppnås genom RFID, vilket Pålsson (2009) identifierar. Eftersom säkerställandet och 
kontrollen i MQs fall görs först på lagret anser vi att den aspekten istället hamnar under 
lagerhantering, eftersom en automatiserad varumottagning görs vid samma tillfälle som 
kontrollen.  
 
Som modellen visar är de främsta fördelarna inom lagerhantering automatiserad 
varumottagning och utleverans vilket leder till ökad kontroll och säkerställande av 
leveranser samt att personal som tidigare arbetat vid varumottagning med kontroll av 
etiketter och kartonger nu kan fokusera på andra uppgifter. Påfyllnad av varor från 
butikslager till säljgolv underlättas genom RFID då personal får en notis om när en vara är 
slut ute i butik och om den finns på lagret. Genom detta undviker butikerna out-of-stock 
situationer som kan leda till förlorad försäljning. Genom att dela information i realtid 
tillkommer flera fördelar i supply chain. Alla aktörer kan enkelt och smidigt ta del av 
samma information och lita på att den är korrekt, vilket underlättar kommunikationen 
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mellan dem. Med korrekt information kan även planeringen gällande bemanning 
underlättas då butikerna direkt får information om hur stora leveranser som kommer är och 
då ta in extrapersonal om det behövs. Kommunikationen med kunder kan även underlättas 
då personal kan berätta om klädernas tillverkning och viktiga hållbarhetsaspekter, vilket 
studien identifierar som betydande. 
 
De främsta fördelarna och potentialen med RFID är dock relaterade till butikerna och 
kundservice. Exempelvis kan inventering underlättas och effektiviseras vilket förbättrar 
lagersaldokvalitén i butik som är en viktig faktor för MQ. Genom mer korrekta lagersaldon 
och att påfyllnad underlättas för butikspersonal reduceras risken för out-of-stock samtidigt 
som butikerna kan säkerställa att automatisk beställning skickas till lagret vid rätt tidpunkt. 
Även stöld kan försvåras med RFID samt att personal kan identifiera exakt vilken vara som 
blivit stulen. Alla dessa fördelar påverkar varandra och leder till att personal i större 
utsträckning kan fokusera på att hjälpa kunder i butik och på så vis även öka försäljning.  
 
Potentialen och eventuella möjligheter med RFID menar vi är beroende på hur väl MQ 
lyckas hantera de utmaningar som identifieras. Om användningen av RFID inom 
klädbranschen kommer att fortsätta spridas ser vi potential för MQ att få med sig externa 
parter i hela implementeringsprocessen. Resultatet från studien visar att priserna på taggar 
sjunker samtidigt som fler applikationer och ständig utveckling görs för att skapa bättre 
förutsättningar inom klädbranschen. En ökad RFID-trend inom branschen ser vi därför som 
någonting positivt för MQ, då både vår studie och tidigare forskning indikerar på att mer 
utrustning bakåt i supply chain kan öka fördelarna och potentialen för alla aktörer. Om MQ 
lyckas få med sig alla aktörer i kedjan kan de tillsammans skapa en mer konkurrensmässig 
supply chain, något som blir allt mer betydande i vår mening. Det är även i linje med hur 
MQ ser på logistik, vilket är positivt. RFID kommer i framtiden vara ett verktyg vi ser mer 
av i klädbranschen, det är upp till MQ att vara proaktiv eller vänta och vara reaktiv.  
  
Under studien identifieras relationen till speditörer och lagret som en stor källa till 
potential. Från intervjuerna förstår vi att MQ är en viktig kund för lagret och gör vad som 
krävs för att tillgodose kunden, vilket är viktigt om taggning ska ske där. Vi ser därför stora 
möjligheter att MQ kan lösa den praktiska biten med att ta hjälp av lagret och lita på att 
dem kan hantera förändringen. Potential går även att härleda till MQ själva som har en hög 
kompetensnivå, en välutvecklad logistik samt en organisation och ledning med lång 
erfarenhet av förändringsarbeten. Utifrån intervjuerna förstår vi också att butikspersonalen 
ser RFID som något positivt om det innebär effektivisering för dem. Detta är något som vi 
anser är grundläggande vid en implementering av RFID. Slutsatsen är därför att både 
drivkraften och möjligheterna finns där, men att det istället kommer krävas planering och 
tydliga målsättningar för att MQ ska få en lyckosam implementering. Precis som valet av 
utrustningen är potentialen med tekniken beroende av hur väl MQ lyckas hantera dessa 
utmaningar och möjligheter.  
 

8.2 Hur ska implementeringen göras på bästa sätt? 

8.2.1 Kort sikt 
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Till en början anser vi att MQ ska börja med att genomgå ett pilotfall under tre månader i 
tre butiker och med ungefär 25 % av sortimentet för att få chans att prova tekniken och vad 
den kan bidra med. Den enklaste formen av utrustning ska användas, handscanners, Ipad 
och RFID-taggar i hårda plastlarm för att hålla nere investeringskostnaden. Typen av 
RFID-taggar ska vara passiva med ultrahög frekvens eftersom det är standarden inom 
branschen och är mest lämplig att använda inom supply chains med stora volymer. 
Gällande plats för när taggning av varor ska ske rekommenderar vi att alla varor, både egna 
och från externa varumärken märks på lagret i Borås för att effektivisera processen och 
eftersom lagerpersonalen är vana vid förändrade arbetsuppgifter vilket vi finner betydande i 
studien. Med en kultur öppen för förändring anser vi att lagret bör ha lätt att ta på sig nya 
uppgifter. Genom att göra det på lagret istället för i butik kan dessutom butikspersonalen 
fokusera på att hjälpa kunder istället för att fästa taggar, vilket stämmer överens med MQs 
företagsfilosofi samtidigt som det reducerar chansen för att fel görs.   
 

8.2.2 Lång sikt 
 
Ifall resultaten och nyttan på kort sikt med piloten är lyckade rekommenderar vi att MQ i 
framtiden börjar tagga hela sortimentet med RFID och inte enbart ett begränsat urval. Vi 
förespråkar också att dem ökar graden av utrustning i hela supply chain för att även skapa 
värde för andra inblandade aktörer och på så vis skapa gemensamma drivkrafter i hela 
kedjan, vilket saknas idag. Den ytterligare utrustningen som bör införskaffas i butik är 
antenner som fästs vid varumottagning, mellan butik och lager samt vid utgången. Även en 
antenn kan fästas i taket för att kunna identifiera enskilda varor. Totalt rör det sig om cirka 
sex antenner i varje butik. Antenner ska även placeras på lagret i Borås vid 
varumottagningen samt vid utleveransen för att skapa en mer automatiserad 
varumottagning och öka graden av kontroll över leveranserna från produktionen samt från 
den egna plockningen. Utöver detta kommer samma utrustning som tidigare användas, 
handscanners, Ipad och passiva taggar med ultrahög frekvens.  
  
På lång sikt rekommenderar vi att MQs egna varor taggas redan i produktion istället för på 
lagret för att uppnå stordriftsfördelar samt för att dra nytta av tekniken i hela kedjan ända 
fram till butik. För att möjliggöra detta bör även produktionen investera i handscanners för 
att scanna av alla kartonger innan de skickas iväg. Vilken typ av taggar som är bäst, 
klisterettiketter, hårda plastlarm eller att sy in taggen i kläderna får MQ ta ställning till i ett 
senare skede efter att ha utvärderat piloten. Vår rekommendation är dock att antingen 
fortsätta med hårda plastlarm eller att sy in i kläderna eftersom de är bättre ur ett 
säkerhetshänseende.   
 

8.3 Teoretisk och praktiskt bidrag 
  

I denna studie har MQ fungerat som ett fallföretag för att undersöka studiens syfte. Utifrån 
studiens utformning är det praktiska bidraget grundat på det andra delsyftet, “ att undersöka 
hur RFID kan implementeras på bästa sätt i MQs existerande logistikprocesser”.  I och 
med att MQ fungerat som ett fallföretag har denna fråga besvarats utifrån MQ och deras 
förutsättningar i verksamheten. Våra rekommendationer gällande hur implementeringen 
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kan ske på bästa sätt återfinns i slutsatsen och under rekommendationer i punkt 7.6.4. Trots 
att rekommendationer baserats på MQ är tanken ändå att slutsatser och resultat till viss del 
ska kunna nyttjas av andra klädföretag med liknande förutsättningar. På så vis blir det 
praktiska bidraget både riktat mot MQs ledning, men även mot andra liknande företag som 
funderar på att implementera RFID.  

  
Det teoretiska bidraget från studien är å andra sidan tänkt att fylla det gap i tidigare 
forskning som har identifierats i problembakgrunden. Tidigare forskning har som 
inledningen påvisat dominerats av empiriska och analytiska undersökningar främst i 
tillverkningsindustrin för att påvisa fördelar med RFID. Begränsat med forskning finns 
rörande potentialen med RFID i klädbranschen, trots att den branschen karaktäriseras av 
sådana drag där fördelarna med RFID kan komma till användning. Som nämnts tidigare har 
flera stora aktörer inom detaljhandeln som exempelvis Zara och Metro Group 
implementerat tekniken i deras verksamhet men än så länge har inga företag av mindre 
storlek med både egna och externa varumärken undersökt potentialen. Vår studie ger därför 
utifrån det första delsyftet ett teoretiskt bidrag kring vilka möjligheter och eventuell 
potential en implementering av RFID kan ha i ett till storleken mindre klädföretag med 
speciella förutsättningar så som både egna och externa varumärken. Vad studien kommit 
fram till gällande möjligheter och eventuell potential återfinns i slutsatsen.  

  

8.4 Framtida studier 
 
Innan denna studie påbörjades identifierade vi ett gap i forskningen gällande RFID i 
klädbranschen. De få gånger tekniken hade undersökts var det inom större företag med 
annorlunda förutsättningar än MQ, som både har egna och externa varumärken. Genom att 
sätta in resultat från tidigare studier i ett nytt perspektiv har vi fått delvis skilda resultat än 
tidigare. Vissa fördelar och nackdelar som tidigare har diskuterats har inte varit relevanta 
för MQ samtidigt som nya fördelar har identifierats. Utifrån detta resultat tycker vi att fler 
studier bör göras inom ämnet för att påvisa att RFID även har potential inom klädbranschen 
och för mindre företag. Ett förslag är att göra fler pilotfall där “nyttan” undersöks 
ytterligare eftersom den fortfarande är svår att mäta vilket vi identifierat som en nackdel. Vi 
menar att fler studier skulle uppskattas av andra mindre företag som tidigare sett RFID som 
omöjligt att implementera. Det är inte omöjligt, utan det handlar om att anpassa 
implementeringen utifrån varje företags förutsättningar vilket dem måste förstå och bli 
medvetna om. 
 
En annan slutsats som vi har identifierat utifrån studien är skiftet från att se RFID som en 
stor IT-lösning till en värdeskapande aktivitet. I tidigare studier framställs RFID som ett 
gigantiskt projekt att starta, men utifrån vår insamling av data ser vi snarare tecken på att 
fler och fler företag arbetar för att göra implementeringen och användningen så enkel som 
möjligt. För mindre företag som MQ handlar det om att sänka investeringströskeln för att 
tekniken ska kunna användas. Denna aspekt har inte blivit diskuterad tidigare vilket vi 
tycker är synd. Många andra företag av liknande storlek som MQ skulle säkert vara 
intresserad av RFID om de hade mer kunskap gällande förändringen som har skett. Därför 
anser vi att ytterligare forskning bör göras inom detta för att öka kunskapen hos företagare, 
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vilket även har diskuterats av tidigare forskare och nämns som en förutsättning för att 
spridningen ska fortsätta.  
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Appendix 1: Intervjumall 
 
INTERVJU 1: RFID KONSULT NIKLAS HILD 
Tema 1: Bakgrund:  
Namn, ålder, tid i företaget? 
Vad innebär din tjänst? 
Kan du berätta kort om företaget och vad ni sysslar med? 
Tema 2: Trender 
Hur ser du på trender inom branschen? Vilken utveckling har skett? 
Finns det någon bransch där du anser att potentialen är extra stor? Varför? 

• Hur ser du på RFID inom klädbranschen? 
 
Tema 3: Begränsningar/problem 
Finns det några tekniska begränsningar med RFID inom klädbranschen i stort? I så fall 
vilka och varför? 
Finns det några tekniska begränsningar med RFID inom MQ? I så fall vilka och varför? 
Hur ska man hantera detta i deras affärssystem? 
Hur ska man lära sig tekniken, hur gör man? 
 
MQ har båda egna och externa leverantörer, hur ser ni på detta? 

• Kan problem uppstå? Om ja, hur kan det lösas?  
Vi har förstått att integrering mellan ny och gammal teknik kan innebära problem, anser ni 
att det kan uppstå problem med att integrera RFID med befintlig teknik för MQ?  

• Vilka lösningar finns i sådana fall?   
 
Tema 4: Potential och möjligheter: 
Vilka konkurrensmässiga incitament finns för ett klädföretag att införa RFID innan sina 
konkurrenter?  

• Större lönsamhet jämfört med sina konkurrenter? 
• Finns några risker? 

Varför anser ni att ett klädföretag av MQs storlek bör implementera RFID? 
• Finns det några svårigheter för ett företag i den storleken? 
• Om ja, hur kan man undgå dessa barriärer i så fall? Finns andra lösningar? Ex 

investera via leasing eller köpa taggar 
 
Vilka fördelar med RFID gentemot streckkoder anser ni vara mest tydliga? 
 
Tema 5: Övrigt: 
I tidigare implementeringar av RFID, vilka svårigheter har varit vanligast? 
Vilken nytta har implementeringen gett?  
Rent generellt, vad är viktigast för företag att tänka på vid en implementering? 
 
INTERVJU 2: BUTIKSCHEF LINDA LINDVALL 



 
 

Tema 1: Bakgrund: 
Namn, ålder, tid i företaget? 
Vad innebär din tjänst? 
 
Tema 2: Arbetet idag 
Hur sker varumottagningen i butik?  
Hur upplever ni hanteringen av följesedlar idag?  

• Finns det några svårigheter?  
• Vad skulle kunna förbättras?  

Hur sker hantering av uppackning av varor?  
Hur upplever du effektiviteten vid uppackning av varor? 
Vad tycker du om sättet ni packar upp varor på? Uppstår problem? 
Görs kontroller för att säkerställa att ordern stämmer överens med antal varor? 

• Upplever ni problem med att det misstämmer? 
På ett ungefär, hur många timmar lägger ni på uppackning av varor/per vecka?  
 
Hur sker inventeringen idag?  

• Hur ofta inventerar ni? 
• Hur lång tid tar det? 
• Upplever ni problem/svårigheter? 

 
Vilken/vilka är era mest tidskrävande arbetsuppgifter? 
Hur ser ni på era arbetsrutiner idag?  
Vilka är de största problemen med arbetsuppgifterna idag? 
Hur ställer ni er till ändrade arbetsrutiner?  
Vilken var er senaste ändring som innebar förändringar i arbetsrutiner? 
Hur reagerade medarbetarna på golvet av den förändringen?  
Tror du att problem kan uppstå om en ny teknik skulle implementeras? 
 
Hur görs beställningar av varor idag?  

• Upplever ni problem att beställa och prognostisera rätt varor av rätt kvantitet? 
• Har ni något inflytande över vilka varor som ska köpas in? 

Hur ser du på säkerställandet av leveranser? 
• Upplever ni några problem med säkerställandet av leveranser?  
• Vet ni när leveranser av varor kommer ske? 
• Hur kommuniceras detta till er? 

 
Vilka är de vanligaste frågorna som ni får av kunderna? 
Är det ofta kunder frågar efter varor som är slutsålda? 
Under en vanlig arbetsdag, vilken/vilka arbetsuppgifter spenderar du mest tid på att göra?  
Finns det arbetsuppgifter som du känner att det inte finns tillräckligt med tid för att göra? 
 
Hur ser lagret i butik ut? Stort eller litet lager?  
Vilka rutiner har ni kring hanteringen av lager?  
Hur ofta kontrollerar ni om varor saknas på säljplats?  
Har ni tid att gå bak på lagret för att leta efter en vara?  



 
 

Upplever ni att kunder har problem med att hitta varor i butik och därför tvingas be om 
hjälp? 
Fyller ni på ute i butik eller har ni som rutin att lägga varor på lager?  
Hur upplever ni nyttan av att ha ett lager?  
Hur upplever ni effektiviteten av lagerhanteringen?  
 
Upplever ni problem med saknad av varor i butik? 

• Hur påverkar detta försäljningen?(Missar ni försäljning på grund av det saknas 
varor i butik? ) 

Hur bedömer du säkerställandet av lagersaldot? Inträffar differenser i systemet?  
• Vad beror diffarna på? (svinn, stöld, inventering, registrering, fel i leveranser)  
• Hur tror du att problemen kan reduceras?  
• Vad skulle krävas?  

 
Tema 3: Relation till huvudkontoret: 
Hur anser ni att samarbetet med MQs huvudkontor fungerar idag? 
Känner ni tillit till varandra? 
Hur anser du att kommunikationen och informationsdelningen mellan er och huvudkontoret 
är? 

• Delas information frekvent?  
• Är det smidigt? 
• Vad kan förbättras? 

På vilket sätt sker utbytet av information mellan er och huvudkontoret?  
• Mail, telefon, möten? 

Hur ställer ni er till en ökad integrering och informationutbyte med huvudkontoret? 
 
Tema 4: Kommunikation och synlighet: 
Hur fungerar informationsdelningen mellan er och transportföretaget som levererar varor? 

• Kan ni ta del av deras information på något sätt?  
• Hur frekvent kommunikation har ni? 
• Upplever ni några problem med kommunikationen med transportföretaget? 
• Vad kan förbättras? 

Hur fungerar kommunikationen med lagret idag? 
• Hur skulle ni vilja att den fungerar? 
• Kan ni ta del av deras information på något sätt? 
• Hur frekvent sker kommunikationen? 
• Upplever ni några problem med kommunikationen med lagret? 

 
Tema 5: RFID: 
Vilken kunskap har ni kring RFID? 
Vilka fördelar ser ni med RFID?  
Ser ni ett behov av implementera RFID i butik? 
Vad är er inställning till mer automatiserade processer vid uppackning av varor? 
På vilket sätt skulle ökad synlighet och identifiering av varor underlätta ert arbete? 
Vad är er inställning till förändrade arbetsuppgifter? 
Skulle ni vara villiga att ändra era arbetsrutiner för att öka kundservice i butik?Varför? 
Varför inte? 



 
 

 
Tema 6: Övrigt: 
Har ni uppmärksammat ett ökat intresse för varornas ursprung och tillverkning? 
Hur ser ni på kundservice? Hur arbetar ni för att hålla en hög service? 
Hur skulle du definiera en kundrelation? 
Hur ser du på företagets relationsorientering mot kunder idag? 
Hur tror ni att kunder skulle känna gällande RFID? Kan det bli några problem? 
 
Tema 7: Implementering 
Organisation 
Hur skulle du beskriva er organisationsmiljö? 
Vad har ni för verksamhetsmål? 

• Är verksamhetsmålen tydliga?  
• Hur arbetar ni för att uppfylla dem? 
• Anser du att alla funktioner/avdelningar inom verksamheten strävar mot samma 

mål?  
 
Ledning 
I tidigare förändringsarbeten, vilket ansvar anser du att MQs ledning har haft?  
Hur kan ledningen påverka förändringsarbetet mot RFID? 
Vad har ledningen för erfarenhet och förmåga att hantera förändringsarbeten? 
Hur har ledningen agerat tidigare när förändringar varit nödvändiga? 
Har ledningen ett tillräckligt stort engagemang för att kunna driva igenom en 
implementering och få den lyckad? 
Har ledningen tillräckligt med vilja och kunskap för att kunna stötta medarbetare i 
förändringsprocessen? 
Vad har du för erfarenhet av förändringsarbeten?  
På vilket sätt brukar du uppmuntra dina anställda till ett ändrat arbetssätt? 
Finns det hinder för att ledningen ska kunna påverka implementeringen av RFID i 
företaget?  
 
Medarbetare 
I tidigare förändringsprocesser, har ni fått vara med och tycka till om hur saker och ting ska 
bli eller bestäms det på en högre nivå? 

• I vilken utsträckning involveras ni i så fall? 
I tidigare fall, hur har ni ställt er till att ändra ert arbetssätt? (huvudkontor) 
Finns det drivkrafter för er att jobba med RFID? 

• Vilken nytta kommer det att ge dem? 
Har personalen den kunskap som behövs eller kommer ni behöva mycket träning? 
Har du märkt motstånd från din personal vid tidigare förändringar? 

• Tror ni att personalen skulle kunna bli ett möjligt problem? 
 
Kultur 
Kan du beskriva er företagskultur? 
Rent allmänt, hur ser ni på förändringar? Är ni öppna för förändringar? 
Hur skulle ni beskriva nivån av flexibilitet inom verksamheten? 



 
 

• Är det hög/låg nivå av flexibilitet? 
Hur jobbar ni för att alla i företaget skall ha förståelse för verksamhetsmålen?  
Finns det för hinder för att det övergripande målet skall kunna nås ut i organisationen? 
 
Teknik: 
Vad tycker du om den nuvarande tekniken som används i butik? 
Har ni ofta problem med teknik? 

- Hur löser ni det i så fall? 
Sen du började arbeta på MQ, har ni bytt teknik eller har den varit densamma?  
 
 
INTERVJU 3: HUVUDKONTORET OLOF JONSSON 
Tema 1: Bakgrund: 
Namn, ålder, tid i företaget? 
Vad innebär din tjänst? Arbetsuppgifter osv? 
 
Tema 2: Synen på logistik: 
Hur ser MQs organisationsuppbyggnad ut? Är det en funktionsindelning eller mer ett 
processtänk med både intern och extern integration? 
Har kunderna ett stort inflytande på det som produceras? Styrs tillverkning efter 
efterfrågan? 
Hur skulle ni bedöma att de olika flödena (material och information) fungerar idag? Är det 
något som fungerar bättre än det andra? 
Hur skulle ni beskriva er företagsfilosofi? Är ni mycket för flexibilitet (agile) eller är det 
mer standardiserat och fokus på kostnadsredueringar (lean)? 
Hur ser MQ i stort på logistik? Finns det främst för att reducera kostnader eller för att 
kunna differentiera sig? 
Vad står i fokus för MQ? kostnader eller värdeskapande för kunder och stakeholders? 
Hur ser ni på vikten av differentiering inom klädbranschen? 
Uppstår problem med out-of-stock? 
 
Tema 3: Arbetet idag: 
Vad har huvudkontoret för roll i företaget? 
Hur ser ni på vikten av effektivitet i er verksamhet? 
Hur ser ni på vikten av synlighet i er verksamhet?  
Hur arbetar ni för att förbättra effektivitet och synlighet? 
 
Hur upplever du säkerställandet av leveranser idag?  

• Görs dem i tid?  
• Uppstår problem? 

Hur hanterar ni störningar/förseningar av leveranser? 
 
Kan ni kortfattat beskriva processen från att en vara framställs tills att den når MQ-butik?  
Hur sker märkning av varor idag med t.ex. prislappar, streckkoder osv? 

• När görs det? 



 
 

 
Tema 4: Relationen till leverantörer, lager och butiker 
Hur arbetar ni mot era leverantörer gällande uppföljning av kvalitet i leveranser?  
Hur är samarbetet med era leverantörer? Känner ni tillit till varandra? 
Hur är er relation till leverantörer? 
Hur upplever ni informationsflödet mellan er?  
Upplever ni några skillnader i relationen mellan externa och interna leverantörer?  

• Vilka? 
• Vad skulle kunna förbättras?  

 
Hur är er relation med lagret? 
Hur är samarbetet med ert lager?  
Hur upplever ni informationsflödet mellan er?  
Känner ni tillit till lagret? 
 
Hur är er relation med butikerna och personalen som arbetar där? 
Har är samarbetet mellan er och butikerna?  
Hur upplever ni informationsflödet mellan er?  
Känner ni tillit till butikerna? 
 
Tema 5: Kommunikation och synlighet 
Hur delas information idag med butiker?  
Hur fungerar kommunikationen med butiker? Hur skulle ni vilja att den fungerar?  
Hur delas informationen idag med leverantörer? 
Hur fungerar kommunikation med leverantörer? Hur skulle ni vilja att den fungerar? 
Hur delas information idag med lagret? 
Hur fungerar kommunikationen med lagret? Hur skulle ni vilja att den fungerar? 
 
Tema 6: Nuvarande teknik: 
Vad använder ni för affärssystem idag? 

• Hur upplever ni kvalitén i det? 
• Finns eventuella brister i det? 

Går det nuvarande affärssystemet att integreras med RFID eller måste stora modifieringar 
till? 
 
Tema 7: Potential/risker med RFID: 
Vad är målet med RFID? Vad vill ni åstadkomma? 
Vilka förväntningar har ni på implementeringen? 
Beskriv hur en eventuell implementeringsprocess skulle kunna se ut i ert fall? 
Vilka är den största potentialen/möjligheterna enligt er? 
Finns det några problem/funderingar som ni har uppmärksammat? 
Vilka eventuella risker ser ni med en eventuell implementering? 
 
(Har ni funderat något på när/hur taggning av varor skulle ske? Har ni några önskemål?) 
 
Tema 8: Företagsfilosofi och förändringar 
I vilken utsträckning är ni vana vid förändringar i er verksamhet? 



 
 

Har verksamheten genomgått många tidigare förändringar, utvecklingar eller liknande? 
Vilken var den senaste förändringen som verksamheten har genomgått? 
Hur gick förändringsprocessen? Stötte ni på problem? 
Var alla med (alla funktioner) eller var det enbart någon enskild som drev processen? 
Hur arbetar ni med att få med hela organisationen med på en förändring som RFID kan 
medföra? 
 
Tema 9: Framtid: 
Har ni några speciella grundvärderingar som ni känner att ert företag står för? Och som ni 
inte är villiga att släppa? 
Hur ser ni att företaget kommer att utvecklas, vad har ni för framtidsplaner med MQ? 
Om ni skulle expandera, vilka geografiska områden ser ni som lämpliga? 
 
Tema 10: Implementeringsteori  
Organisation 
Hur skulle du beskriva er organisationsmiljö? 
Vad har ni för verksamhetsmål? 

• Är verksamhetsmålen tydliga?  
• Hur ska ni arbeta för att uppfylla dem? 
• Anser du att alla funktioner inom verksamheten strävar mot samma mål?  

 
Om RFID skulle implementeras, skulle det innebära omstruktureringar/ omorganiseringar?  
Har ni gemensamma mål inom organisationen med en implementering av RFID? 
 
Strategi 
Kan du beskriva er företagsstrategi?  
På vilket sätt stämmer implementeringen ihop med den övergripande företagsstrategin? Hur 
kan den integreras med den företagsövergripande strategin? Kan problem uppstå? 

• Ser du några särskilda hinder eller svårigheter i detta? Hur sker det praktiskt? 
• Stämmer den överens med strategin som leverantörer har? 

 
Har ni några uppsatta målsättningar, både på lång och kort sikt med implementeringen? 
Anser ni att det finns gemensamma drivkrafter i hela supply chain för att en 
implementering av RFID ska vara möjlig, inte enbart i MQs verksamhet utan även med 
externa parter? 
Är ledare på olika nivåer i hela Supply chain involverad i förändringar? 

• Hur har det sett ut tidigare?  
• Är det MQ som tar ett beslut till förändring och sedan får resterande parter anpassa 

sig eller hur fungerar det? 
Hur upplever ni att tidigare implementeringar har gått? 
Hur tänker ni att en implementering av RFID ska göras? 

• Kan samma problematik uppkomma då som har uppkommit tidigare? Varför? 
Varför inte? 

 
Ledning 
I tidigare förändringsarbeten, vilket ansvar har MQs ledning haft?  
Hur anser du att ledningen påverka förändringsarbetet mot RFID? 



 
 

Vad har ledningen för erfarenhet och förmåga att hantera förändringsarbeten? 
Hur har ledningen agerat tidigare när förändringar varit nödvändiga? 
Anser du att ledningen har ett tillräckligt stort engagemang för att kunna driva igenom en 
implementering och få den lyckad? 
Har ledningen tillräckligt med vilja och kunskap för att kunna stötta medarbetare i 
förändringsprocessen? 
Anser du att det finns hinder för att ledningen ska kunna påverka implementeringen av 
RFID i företaget?  
Hur arbetar ledningen för att minska risken för att störningar och andra risker i SC ska 
uppstå? 
 
 
Medarbetare 
I tidigare förändringsprocesser, har medarbetarna då fått vara med och tycka till om hur 
saker och ting ska bli eller bestäms det på en högre nivå? 

• I vilken utsträckning involveras medarbetare? 
I tidigare fall, hur har medarbetare ställt sig till att ändra deras arbetssätt?  
Finns det drivkrafter för medarbetarna att jobba med RFID? 

• Vilken nytta kommer det att ge dem? 
Har medarbetare den kunskap som behövs eller kommer dem behöva mycket träning? 
Har ni märkt motstånd från personal vid tidigare förändringar? 

• Tror ni att personalen skulle kunna bli ett möjligt problem? 
 
Kultur 
Kan du beskriva er företagskultur? 
Rent allmänt, hur ser ni på förändringar? Är ni öppna för förändringar? 
Hur skulle ni beskriva nivån av flexibilitet inom verksamheten? 

• Är det hög/låg nivå av flexibilitet? 
Hur jobbar ni för att alla i företaget skall ha förståelse för verksamhetsmålen?  
Hur jobbar ni för att det övergripande målet ska nå ut i organisationen? 

• Finns det för hinder för att detta skall kunna uppnås? 
 
Teknik  
 
Vad har leverantörer för teknik idag? Hur skulle en implementering av RFID gå för dem? 
Både internt och externt?  
Upplever ni någon risk för eventuella konflikter med externa parter med tanke på 
informationsdelning och integrering av tekniken?  
Varför är ni intresserad av en IT lösning och vad fick er att öppna upp intresset för RFID?  
Hur ser ni på kostnaden för en investering? 

• Leasa eller köpa? Samarbetet med en RFID-leverantör?  
 
Tema 11: Övriga frågor 
Har du något du känner att du vill tillägga om det vi har pratat om? 
 
INTERVJU 4: LAGRET STEFAN KARLSSON 



 
 

Tema 1: Bakgrund: 
Namn, ålder, tid i företaget? 
Vad innebär din tjänst? 
 
Tema 2: Hur arbetet går till idag? 
Hur ser ert lager ut, hur stort är det? Hur många arbetar där? 
Är det enbart kläder till MQ som ni hanterar eller skickar ni även ut varor till andra företag? 
Hur pass viktig kund anser ni MQ vara i relation till övriga kunder? 
Rent storleksmässigt, hur stor andel av lagerytan är för MQs varor? 
 
Hur arbetar ni gentemot alla kunder? Har ni samma arbetsrutiner eller skiljer dem sig åt? 
Håller ni något säkerhetslager eller är det ett jämnt flöde av varor som kommer in och går 
ut? 

• Kan ni styra/påverka flödet av varor?  
• Om ja, hur arbetar ni med styrning i så fall? 

 
Kan du berätta hur ni arbetar vid godsmottagning? Hur går arbetet till?  

• Finns det några svårigheter? Utvecklingsmöjligheter? 
Kan du berätta hur ni arbetar med plockning av varor? 

• Finns det några svårigheter? Utvecklingsmöjligheter? 
Kan du berätta hur lastning av varor går till?  

• Finns det några svårigheter? Utvecklingsmöjligheter? 
• Hur skickas varorna idag till ert lager? Bil/lastbil? 

 
Vilka arbetsuppgifter ser ni som mest tidskrävande? Varför? 
Ungefär hur mycket tid lägger ni på att leta reda på varor på lagret?  

• Upplever ni några problem kring detta? 
Hur upplever ni kvalitén i ert lagersaldo? 

• Om det misstämmer, Vad beror det på? Hur ofta? I vilken utsträckning?  
 
Hur arbetar ni med inventering av varor? 

• Hur ofta inventerar ni? 
• Hur mycket tid lägger ni på inventering?  
• Upplever ni problem kring inventeringen? 

 
Hur hanterar ni eventuella störningar/förseningar i leveranser?  

• Har ni problem med detta? Om ja, vad tror ni det beror på?  
• Hur ofta inträffar det? 
• Hur skulle man kunna undvika detta? 

 
Vilken spårning/identfieringsteknik av varor använder ni idag?  
Hur tycker du att tekniken fungerar idag? 
 
Tema 3: Utvecklingsmöjligheter 
Vilka är era största problem/svårigheter idag? 
Har ni några förslag på hur dessa problem/svårigheter kan lösas? 



 
 

Hur ser ni på flexibilitet i arbetsprocesserna? Känner ni er bekväma med att hantera 
eventuella problem/störningar? 
Vilken teknisk utveckling skulle ni vilja se som kan underlätta ert arbete? Varför? På vilket 
sätt? 
I vilken mån lyckas ni hålla en hög fyllnadsgrad på era containrar/pallar? 
 
Tema 4: RFID: 
Hur mycket kunskap har ni kring RFID? 
Vilka fördelar ser ni med RFID? 
Vad är er inställning till mer automatiserade processer vid scanning av containrar och 
varor? 
På vilket sätt skulle mer automatiserade processer underlätta ert arbete? 
Hur ser era arbetsrutiner ut idag? Är dem varierande eller enformiga? 
Vad är er inställning till ändrade arbetsrutiner?  
Vilken var er senaste ändring som innebar förändringar i arbetsrutiner? 
Hur reagerade medarbetarna på golvet av den förändringen? Tror du att problem kan uppstå 
om en ny teknik skulle implementeras? 
 
Tema 5: Kommunikation och synlighet: 
Hur läggs information om varorna in i ert datasystem? 
Kan ni ta del av era leverantörers och kunders information i deras datasystem? 
Hur fungerar kommunikationen med leverantörer idag? Hur skulle ni vilja att den fungerar? 
Hur fungerar kommunikationen med MQ idag? Hur skulle ni vilja att den fungerar? 
Upplever ni några problem med kommunikationen mellan aktörerna? 
Hur sker kommunikationen idag? Telefon? Mail? 
Hur frekvent kommunikation sker mellan aktörerna? 
 
Tema 6: Relationen till MQ 
Hur arbetar ni mot MQ som kund? 
Hur är er relation och samarbetet med MQ? 
Känner ni tillit till varandra? 
Hur upplever ni informationsflödet mellan er?  
Hur skulle du definiera en kundrelation? 
Hur ser du på företagets kundorientering idag? 
 
 
 
INTERVJU 5: IT-ANSVARIG PÅ MQ BJÖRN GRANFORS 
Tema 1: Bakgrund 
Namn, ålder, tid i företaget? 
Vad innebär din tjänst? 
 
Tema 2: Potential/möjligheter och svårigheter 
Vilken potential och möjligheter ser du med RFID för MQ? 
Vilken/vilka är de tydligaste svårigheterna med RFID? 

• Skulle det vara svårt att integrera RFID med ert befintliga affärssystem? 



 
 

• Hur stort projekt skulle det vara? 
 
Tema 3: Integrering av teknik 
Vilken teknisk lösning skulle du vilja se? Varför? 
Vilka fördelar/nackdelar finns det med att använda en cloud-lösning istället för att integrera 
RFID till ert befintliga affärssystem? 
 
Tema 4: Övrigt 
Har du några funderingar eller frågor som du vill ta upp? 
 
 
INTERVJU 6: RFID KONSULTER MARK KASBERGEN & KIM ANDRÉ 
DALSAUNE  
 
Tema 1: Bakgrund:  
Namn, ålder, tid i företaget? 
Vad innebär din tjänst? 
 
Tema 2: RFID för MQ: 
Anser ni att MQ bör genomföra ett pilotfall till att börja med? Varför? 
Ser ni ett behov av implementera RFID i butik? 
Bör man satsa på leasing eller köpa taggarna själv?  
Vart i supply chain är det mest optimalt att tagga? 
Vart på plagget kan taggen fästas? 
Vilken typ av taggar(aktiva, passiva osv) är mest passande för MQs verksamhet? 
Vart är det mest optimalt att taggning ska ske? Hos MQ på lagret eller vill ni att 
leverantörer ska vara delaktiga? 
Vilken frekvens(låg, hög, ultrahög) är bäst? 
Finns det alternativ till RFID inom detaljhandeln?  
När anser ni att taggen bör aktiveras? Direkt den fästs eller senare? Varför? 
Hur sker avtaggning? Tar man bort taggen från varan eller hur går det till? 
Hur fungerar det kring återanvändning av taggar?  
 
Tema 3: Kostnaden: 
I en ungefärlig uppskattning, vad skulle kostnaden för taggar och läsare bli? 
Hur stor investering tror ni det rör sig om? 
Hur många taggar, läsare osv är nödvändiga? 
Är det en engångsinvestering, eller kommer det att behövas köpa in mer eftersom?  
Hur fördelas kostnaden av implementeringen? Vem i supply chain ska stå för kostnaden av 
implementeringen?  
På ett ungefär, hur skulle ROI se ut?  
 
Tema 4: Begränsningar/problem: 
Finns det några tekniska begränsningar med RFID inom klädbranschen i stort? I så fall 
vilka och varför? 
Finns det några tekniska begränsningar med RFID inom MQ? I så fall vilka och varför? 



 
 

Vilka begränsningar/problem har ni främst identifierat? 
Vi har förstått att integrering mellan ny och gammal teknik kan innebära problem, anser ni 
att det kan uppstå problem med att integrera RFID med befintlig teknik för MQ?  

• Vilka lösningar finns i sådana fall?   
MQ har båda egna och externa leverantörer, hur ser ni på detta? 

• Kan problem uppstå? Om ja, hur kan det lösas?  
Är taggar känsliga för att hackas?  
En nackdel med RFID är att olika material kan skapa problem för tillförlitlig mätning, ser 
ni det som ett problem? Om ja, hur kan man lösa det?   
Hur upplever ni som konsulter risken med integritetskränkning? Är det något som 
allmänheten tar i beaktning?  
Olika regleringar mellan länder gällande läshastighet/frekvenser har tidigare varit ett 
problem, anser ni att det kan skapa problem för MQs fall?  
Kan du identifiera några särskilda hinder eller svårigheter i en eventuell 
implementeringsprocess?  
En implementering kräver viss kompetens. Hur ser ni på kompetensen från MQs sida? 

• Kan det bli ett hinder för implementeringen? I så fall vilka åtgärder finns?  
 
Tema 5: Potential och möjligheter: 
Varför anser ni att ett klädföretag av MQs storlek bör implementera RFID? 
Vilka konkurrensmässiga incitament finns för ett klädföretag att införa RFID innan sina 
konkurrenter?  

• Större lönsamhet jämfört med sina konkurrenter? 
• Finns några risker? 

Vilka möjligheter/potential har ni främst identifierat i MQs fall? 
Vilka fördelar med RFID gentemot streckkoder anser ni vara mest tydliga? 
Vilka processer/aktiviteter i verksamheten kommer påverkas i störst utsträckning? Varför? 
På vilket sätt? 
 
Tema 6: Övrigt: 
I tidigare implementeringar, vilka svårigheter har varit vanligast? 
Vilken nytta har implementeringen gett?  
Rent generellt, vad är viktigast för företag att tänka på vid en implementering? 
 

 


