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Forord 

 

Rollen af RFID i dansk dagligvarehandel med henblik på up- og downstream er et speciale 

indenfor Supply Chain Management (SCM) på CBS. Specialet er baseret på eksplorative 

undersøgelser på baggrund af antagelsen om, at RFID ikke anvendes inden for dansk 

dagligvarehandel. Årsagen til den manglende anvendelse undersøges, for at give et klart 

billede af, hvor problemerne ligger i forbindelse med RFID teknologien og dansk 

dagligvarehandel.  

I processen omkring specialet har jeg været taknemlig for den sparring, støtte og konstruktive 

kritik jeg har fået af min vejleder, Professor Dr. Herbert Kotzab – Forsker ved Institut for 

Produktion og Erhvervsøkonomi.  

Herudover skylder jeg en tak til:  

Per Kiilsholm – teknisk chef hos GS1 Danmark, for at stille op til et dybdegående interview 

omkring RFID, der har været med til at give en grundlæggende forståelse og afklaring i 

forhold til problemstillingen. 

Michael Jensen – administrerende direktør hos RFID virksomheden Prosign A/S og         

Mark Roberti – Founder and editor for RFID Journal.com, takkes begge for 

mailkorrespondance og hurtig respons. Uden udtalelser fra disse eksperter ville det ikke have 

været muligt at skabe et ”up-to-date” perspektiv i projektet og derved gøre det relevant i 

forhold til den nuværende situation, vi befinder os i.  
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Executive summary 

Wal-Mart implemented RFID for SCM use in 2003, which two years later has generated 16% 

reduction in their out-of-stock rate, corresponding to an extra income of approximately 3,65 

billion dollar according to their 2005 annual report. This demonstrates the real effect of the 

new technology and what it can bring to SCM. This potential revolution in SCM is the reason 

that RFID is interesting and the focus of this thesis. 

As the use of RFID is increasing both within international and Danish companies the 

technology is showing its value. This project aims to find the barriers that discourage Danish 

retail grocery outlets from using RFID technology in their supply chain or on end user based 

level. The project also aims to conclude with some solutions for tackling these barriers.  

The project takes a grounded theory approach by trying to find an answer about where and 

how RFID is used today. It also explores some challenges companies experience when 

implementing RFID. This is completed through explorative studies on progressive use and 

challenges that appear within use of RFID. In doing so, it is possible to take quantitative data 

and make it qualitative; thereby creating a benchmark wherein Denmark can be compared to 

other countries. This process will result in a grounded theory around the problem statement. 

This grounded theory concludes that Danish retail grocery as an industry is currently not 

using RFID to its full potential, even though internationally 15% of the total RFID use goes 

into grocery retail industry. Within RFID use the thesis outlines seven overall challenges; 

Technical challenges, Costs and ROI, Implement and integration, Organizational challenges, 

Conservative challenges, Knowledge share challenges and Privacy concerns. 

After a reflection on how critical these seven challenges are for Danish retail grocery it is 

possible to pinpoint three major barriers; A global frequency difference, Unclear costs and 

ROI, and Risk aversion.  

Based on these barriers to implementation, the thesis will conclude with some suggestions to 

overcome them. The suggestions are as follows: A global frequency difference can be solved 

by limiting the geographic area of suppliers to make the tags work in the European spectrum. 

Or force suppliers to affix smart labels; which also operate in this frequency range. Unclear 

costs and ROI can be handled by creating an internal/external in-depth study of RFID and 

thereby illustrating the full costs of implementation and the ROI. Risk aversion can be 

overcome by creating trust in the technology and the SC-partners. This can be achieved 

through short-term stand-alone solutions that generate a basis of trust in the technology. Later 

companies can make long-term additions, to establish trust to the first tier in the SC and in 

extension SCM. 
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1 Introduktion 

1.1  Indledning 

Går vi mere end 60 år tilbage, finder vi startskuddet til det, der i dag har udviklet sig til RFID 

teknologien (Radio Frequency IDentification). Teknologien blev opfundet under 2. 

verdenskrig, da det ikke var muligt at identificere, om det var ven eller fjende, der dukkede op 

på radaren, og om flyet skulle skydes eller hjælpes ned. De allierede opdagede ved et tilfælde, 

at hvis piloten rullede flyet en omgang på vej tilbage til flyvestationen, blev der modtaget et 

andet signal på radaren, og derved kunne der skelnes mellem ven og fjende (Freind or Foe, 

blev systemet kaldt) (Jeremy Landt 1998). Dette var den første form for identifikation via 

radiobølger og dermed startskuddet til RFID teknologien, som den kendes i dag. Teknologien 

har udviklet sig meget siden 2. verdenskrig og bliver i dag anvendt til alt fra identifikation af 

dyr til tunnel- og broafgiftsbetaling, da den besidder den særlige egenskab at kunne 

identificere objekter på stor afstand, selv når objektet er i bevægelse. Dette har gjort, at 

teknologien har fundet vej til alle 4 verdenshjørner og i dag er globalt anvendt inden for en 

stor række industrier (discoverrfid.com 2010)
1
.  

Ses der på teknologien med supply chain perspektivet in mente, er lagerstyring et af de første 

områder, man tænker på, da lagerstyring tager tid og derved koster virksomheder mange 

penge, både direkte i medarbejderomkostninger, men også indirekte ved at sænke hastigheden 

på det samlede vareflow. RFID kan hjælpe virksomheder med at reducere tiden, der anvendes 

på lagerstyring og dermed forbedre resultatet på bundlinjen (John Swieter 2010). Dette lyder 

som en genial opfindelse, der får de fleste til at spørge sig selv, hvorfor alle virksomheder i 

verden ikke har implementeret teknologien, hvis der er et klart ROI, hvilket nok også ville 

være tilfældet, hvis ikke der var barrierer forbundet med teknologien. Ind til for nylig har det 

ikke være muligt for virksomheder, hvis produkt bestod af metal eller væske, at anvende 

teknologien, da metal reflekterer tomme forvirrende radiobølger, mens væske absorberer dem. 

Denne barriere har man formået at eliminere ved udvikling af teknologien. Dette har gjort 

fordelene ved RFID baseret lagerstyring muligt for en meget bredere skare af virksomheder 

og dermed øget interessen for RFID teknologien (John Swieter 2010). 

Den øgede interesse for teknologien ses ved, at det globale RFID marked vil omsætte for 5,35 

milliarder US dollars i 2010 (ABI Research 2010), (ABI Research 2010)hvilket svarer til en 

omsætning på ca. 28,4 mia. DKK. Der forudses en stabil vækst over de næste fem år, som vil 

                                                
1 For fuld historie bag RFID teknologien se bilag 1. 
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være med til at udbrede teknologien og dermed gøre den alment kendt hos forbrugerne (ABI 

Research 2010) 

Ses der historisk på dagligvarehandlen, skal vi helt tilbage til 1600 tallets Japan, hvor der 

oprettedes stormagasiner som en ny detailhandelsform med udbud af mange varetyper, mens 

der i den vestlige verden først blev grundlagt stormagasiner i ca. 1860 i USA og Frankrig. De 

første supermarkeder blev etableret i USA i ca. 1930, mens vi i Danmark åbnede de første 

selvbetjeningsbutikker i slutningen af 1940'erne, der senere er blevet til supermarkeder, som 

man kendte dem fra USA (Den Store Danske 2010). 

Brugen af RFID teknologi inden for dagligvarehandel er kun moderat udbredt verden over, og 

slet ikke at spore inden for det danske marked (egen observation), hvilket kan virke lidt 

overraskende. Det er nu snart 8 år siden, at Metro og Wal-Mart besluttede, at deres 100 største 

leverandører skulle mærke varerne med RFID tags og derved sætte skub i anvendelsen af 

RFID inden for dagligvarehandel (Alison U. Smart, Raluca Bunduchi, Martina Gerst 2010), 

hvilket har været med til, at give Wal-Mart en meromsætning på 3,65 milliarder dollar, bare 2 

år efter implementeringen grundet 16% færre out-of-stock situationer (Corsten 2003, Wal-

Mart 2005, Mark Roberti 2005). Men hvorfor ser vi det så ikke anvendt indenfor dansk 

dagligvarehandel i dag? 

1.2  Problemformulering 

Ovenstående indledning giver anledning til projektets problemformulering, som er stillet 

nedenfor. Herefter følger fire arbejdsspørgsmål, der har til formål at guide projektet i retning 

mod den endelige konklusion, og dermed besvarelse af den stillede problemformulering: 

”Hvilke barrierer er skyld i, at RFID teknologi ikke anvendes 

inden for dansk dagligvarehandel, og hvordan kan de 

håndteres?”  

1.3 Arbejdsspørgsmål 

1 Hvor anvendes RFID og hvad anvendes det til? 

2 Hvilke udfordringer er der forbundet med RFID implementering i dag?  

3 Hvorfor er det udfordringer og hvor store barrierer udgør de up- og downstream? 

4 Hvordan kan dansk dagligvarehandel håndtere disse barrierer? 
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2 Metode 

2.1 Projekt design 

Der er nedenfor opstillet en visuel figur af projektets struktur, som efterfølgende vil blive 

uddybet nærmere. Figur 2.1 har til formål at give læseren et overblik over opgavens 

fremgangsmåde og derved øge læserens visibilitet i projektet. 
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Strukturen er tilsigtet at svare bedst muligt på problemformulering og er derfor opbygget med 

henblik på arbejdsspørgsmålene. Projektet indledes med metode og begrebsafklaring for at 

give læseren indblik i fremgangsmåden samt klarlægge en fælles forståelse, forfatter og læser 

imellem, af de anvendte begreber, der danner baggrund for projektforståelsen. Herefter vil en 

gennemgang af den tekniske baggrund for RFID teknologien gennemgås, for at give læseren 

indblik i emnet, samt klarlægge tekniske styrker og svagheder ved teknologien. Dette gøres 

ved at opveje teknologien mod stregkoden som benchmark. Disse afsnit danner 

baggrundsforståelsen for den videre analyse, der har til formål at besvare 

arbejdsspørgsmålene. Første analyseafsnit; Progressiv anvendelse har til formål at afdække, 

hvor og hvordan RFID anvendes i dag, hvilket klarlægges gennem en eksplorativ 

undersøgelse, der herefter analyseres nærmere. Denne analyse danner bevæggrund for, i næste 

afsnit, at analysere udfordringerne, der kan opstå i forbindelse med RFID anvendelse. 

Analysen af udfordringer bliver ligeledes fortaget gennem en eksplorativ undersøgelse og har 

dermed til formål at identificere de største udfordringer, der fremkommer i forbindelse med 

RFID implementering. Disse udfordringer sammenfattes til et framework, som der tages 

udgangspunkt i ved reflektering af, hvorvidt disse udfordringer udgør barrierer for dansk 

dagligvarehandel. Der vil blive reflekteret henholdsvis up- og downstream med dansk 

dagligvarehandel som fokal virksomhed. Begrebsdefinitionen up- og downstream vil blive 

uddybet i afsnit 3.4 under begrebsafklaring, for at sikre en ensartet forståelse af disse 

begrebers anvendelse. Anvendelse af up- og downstream reflektering er valgt, da der ønskes 

en holistisk barriere identifikation inden for dansk dagligvarehandels end-to-end supply chain.  

2.2 Strategisk metode 

Der tages en grounded theory tilgang i projektet, da formålet er at begrebsliggøre generelle 

hændelsesforløb og derved kreere en teori over, hvorvidt RFID anvendes, hvad det anvendes 

til, og hvilke udfordringer der er forbundet hermed. Dette er valgt, da det er begrænset med 

undersøgelser på området. Det ses derfor nødvendigt at fortage egen undersøgelse, for derved 

at skabe en grounded theory omkring anvendelse og udfordringer inden for RFID. På denne 

måde nås der frem til en teori, som kan give nye forklaringer, der bidrager til forståelsen af 

grundlæggende sociale processer (Aalborg Universitet 2008). 

Dog afviges der en smule fra Glaser og Strauss’ (1967)
2
 rene definition af grounded theory, 

da der i dette projekt både anvendes induktiv- og deduktivmetode tilgang, for at fremskaffe de 

                                                
2 The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research. 
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nødvendige data til at besvare problemstillingen. Ligeledes afviges der fra tankegangen om 

kun at anvende kvalitative data til udarbejdelse af ny teori, da der i dette projekt både 

anvendes kvalitative og kvantitative data. Den induktive metodetilgang anvendes i forbindelse 

med interview, mailkorrespondance og E-survey, mens den deduktive anvendes i forbindelse 

med datasøgning til dokumentation af generelle tendenser.   

2.3 Praktisk metode 

2.3.1 Empiriens rolle 

Til udarbejdelse af projektet er der valgt både at anvende kvantitative og kvalitative data i 

form af interview, mailkorrespondance, E-survey, videnskabelige artikler og fagpresse. Som 

primærempiri benyttes interview, mailkorrespondance og E-survey.  

E-survey benyttes, da der ønskes at få en indsigt i, hvad en bredere populations mening er til 

den pågældende problemstilling (Steinar Kvale 1997). Jeg ser dette som den korrekte 

analysestrategi, da der ønskes at finde frem til, hvorvidt folk har interesse for, at man 

anvender RFID teknologien på slutbrugerniveau i Danmark. Derudover ønskes der svar på, 

om positive/negative oplysninger kan påvirke slutbrugeren, samt om prisen spiller en 

afgørende rolle for slutbrugerens valg. Mit E-survey er udelukkende tiltænkt at skulle 

anvendes på analyseafsnittet angående slutbrugeren (downstream).  

”Selvom E-surveymetoden ofte benyttes som en kvantitativ analysestrategi, er 

der intet til hinder for at kombinere metoden med en kvalitativ analysestrategi.”  

(Martin Liebing Madsen and Martin Grønbæk 2009)  

Derfor er det valgt også at anvende et kvalitativt enkeltinterview og mailkorrespondance som 

primærdata, da der ønskes at få problemstillingen belyst af fagfolk, der har været i branchen i 

mange år. Denne metode giver en dybere indsigt og bedre adgang til oplysninger vedr. emnet 

og problemstillingen, fordi der kan stilles uddybende spørgsmål undervejs. Interview er en 

stor hjælp til at få tilegnet sig viden, samt at få be- eller afkræftet den viden jeg har opsamlet 

på forhånd. Derfor er valget af min ene del af empirien faldet på kvantitative E-surveys og 

kvalitativt enkeltinterview og mailkorrespondance. 

Min sekundærempiri er bestående af videnskabelige artikler, bøger og fagpresse, som er 

fremskaffet via CBS library, CBS’ database adgang og herunder primært ebscohost.com og 

Informedia.dk. Endvidere er der skaffet materiale via Gentofte Bibliotekerne og Københavns 

http://www.ebscohost.com/
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Hovedbibliotek. Herudover anvendes der webbaserede sider, da RFID er en hurtigt 

udviklende teknologi, og disse derfor er kilden til at få den mest opdaterede viden på området. 

Der er i stor udstrækning anvendt verdens førende kilde indenfor RFID nyheder og indsigt, 

rifdjournal.com (RFID Journal 2010).  

2.3.2 Primærempirisk materiale 

2.3.2.1 Interview 

Som primærempirisk data er der valgt at anvende et kvalitativt enkeltinterview, da det ofte er 

en god mulighed for at få et retvisende billede af, hvilken aktuel situation man står i (Steinar 

Kvale 1997). Med hensyn til implementering af RFID teknologi i dansk dagligvarehandel, 

kan dette interview give et retvisende billede af, hvordan den nuværende situation ser ud.  

Der er bevidst valgt kun at afholde et enkelt interview, da det almindelige indtryk fra aktuelle 

interviewundersøgelser er, at mange af dem ville have haft gavn af færre interview i 

undersøgelsen og mere tid til forberedelse og analyse af interviewene (Steinar Kvale 1997). 

Der er derfor valgt at lægge større vægt på kvalitet frem for kvantitet, hvorfor jeg har afholdt 

et 2,5 timers langt enkeltinterview med mange timers udarbejdelse og planlægning optil. Der 

ses ikke grund til at foretage flere interview, da mange af oplysningerne fra interviewet 

stemmer overens med den viden, der er tilegnet via sekundærdata. Det antages derved, at 

oplysningerne der er erhvervet via interviewpersonen, er valide, og at der derfor ikke er grund 

til flere interview af branchefolk. Derimod blev det forsøgt at få et interview med to af dansk 

dagligvarehandels kæder (COOP og DS), hvilket desværre ikke var muligt. Havde dette været 

muligt, ville projektstrukturen have set anderledes ud. 

Inden jeg foretog mit interview, udarbejdede jeg en interviewguide. Denne interviewguide 

forefindes i Bilag 3, mens selve interviewet kan fremfindes i bilag 2. 

2.3.2.2 Præsentation af interviewperson 

Jeg søgte en person til mit interview, som skulle have stor indsigt inden for RFID 

teknologien, anvendelsesmetoder og muligheder. Jeg skrev derfor en mail til GS1’s danske 

afdeling og spurgte, om de havde tid og lyst til at give et interview omkring RFID. Der gik 

ikke lang tid, før der kom svar fra Per Kiilsholm, om at han gerne ville deltage i et interview. 

Per Kiilholm er 51 år og uddannet civil ingeniør i 1984. Han startede med at arbejde med 

Dankort systemer hos KTS og efterfølgende hos Dan Net, (et samarbejde mellem KTS og 

IBM vals operatør) hvor jobbet var at opsamle viden omkring EDI (Electronic Data 
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Interchange) og dets anvendelsesmuligheder. Her var han ansat i ca. 10 år, hvorfra interessen 

for standardisering stammer. Efterfølgende arbejdede han 3-4 år hos COOP (daværende 

FDB), hvor arbejdsopgaven var at implementere EDI. De sidste 10-11 år har han arbejdet hos 

GS1 Danmark, hvor han sidder som teknisk chef, med ansvaret for al intern IT og 

kundecentret. 

2.3.2.3 Mailkorrespondance 

Som primærempirisk data anvendes også mailkorrespondance, da det er en let og præcis måde 

at kommunikere på over store afstande. Dette var nødvendigt, da den ene respondent (Michael 

Jensen) sad i Jylland, mens den anden (Mark Roberti) sad i USA. Mailkorrespondance er 

anvendt til dokumentation af aktualiteten af de identificerede udfordringer for at bringe 

projektet op til det ønskede ”up-to-date” perspektiv (uddybes i afsnit 2.5). 

Mailkorrespondancerne og kodning heraf forefindes i bilag 4, 5 & 6. 

2.3.2.4 E-survey 

Mit E-survey går ud fra Martin Liebing Madsen & Martin Grønbæks tilgang beskrevet i 

bogen ”Teknikker i samfundsvidenskaberne”, da deres teoretiske tilgang findes anvendelig for 

projektet. De kvantitative data, der opnås ved et E-survey, er ikke mulige at generalisere ud 

fra, men kan give et indtryk af, hvilken holdning der udspiller sig i samfundet. Anvendelse af 

E-survey er valgt, da de er billige at anvende. Endvidere har de en legitimitetsfordel, da det er 

muligt at inddrage alle personer, der er relevante i forhold til den problemstilling, jeg ønsker 

at belyse (Martin Liebing Madsen and Martin Grønbæk 2009). Ligeledes er E-survey valgt, 

da det gør det muligt at undersøge en større populations holdninger (Steinar Kvale 1997). 

Herudover giver E-survey undersøgelser de mest objektive og pålidelige 

undersøgelsesresultater (Martin Liebing Madsen and Martin Grønbæk 2009). Jeg er bevidst 

omkring, at spørgsmålene i et E-survey, såvel som et interview, kan blive præget af ens egne 

subjektive holdninger, og det er derfor forsøgt, for så vidt muligt, at gøre det objektivt, for 

ikke at påvirke respondenten i en subjektiv retning. Jeg søger så klare personlige svar fra 

respondenten som muligt, så mine endelige resultater af spørgeskemaet afspejler så 

virkelighedsnære og anvendelige data som muligt. På denne måde mindskes risikoen for fejl i 

det endelige resultat (Martin Liebing Madsen and Martin Grønbæk 2009). 

E-survey’et, er på bedst mulig vis distribueret og besvaret af så bred en population som 

muligt, da det er vigtigt at have en stor variation af meninger omkring problemstillingen 

(Martin Liebing Madsen and Martin Grønbæk 2009). For at nå så bred en population som 
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muligt, er spørgeskemaet sendt ud via mail og sociale netværk. Det er endvidere lykkedes at 

få venner og bekendte til at videresende linket via deres mail, sociale netværk osv. På denne 

måde var ”target-aim” ca. 1.000 personer, hvoraf 300 fulde besvarelser blev indsamlet, 

svarende til en hitrate på 30%. E-survey’et er udarbejdet og indsamlet via Defgo.net, ved 

tildeling af en studielicens. 

En nærmere gennemgang af E-survey udformningen og kilder på de anvendte argumenter og 

fakta i E-survey’et fremgår af bilag 7. En kopi af E-survey’et fremgår af bilag 8, mens 

resultaterne af E-survey’et fremgår af bilag 9 & 10. 

2.3.3 Generaliserbarhed, validitet og reliabilitet  

2.3.3.1 Generaliserbarhed 

Jeg er opmærksom på, at det ikke er muligt at generalisere ud fra E-surveys, da man aldrig 

kan generalisere (Steinar Kvale 1997). E-surveys anvendes derfor til at skabe et 

øjebliksbillede af, hvordan respondenterne tænker i forbindelse med de stillede spørgsmål. 

Dette kan give et indtryk af, hvilken holdning der udspiller sig i samfundet i forhold til RFID, 

men kan ikke anvendes til at drage generelle konklusioner på vegne af hele samfundet. 

Ligeledes er jeg opmærksom på, at Per Kiilsholms udtalelser ikke kan anvendes til at 

generalisere ud fra, samt at den fremfundne grounded theory gennem sekundærempiriske 

observationer ikke er ment som en generalisering, men som en afspejling af, hvilke tendenser 

der udspiller sig på markedet. 

2.3.3.2 Validitet 

Idealet om gyldigheden eller validiteten af undersøgelsen omhandler, hvorvidt undersøgelsen 

rent faktisk har formået at undersøge det, der var hensigten (Steinar Kvale 1997). Da 

vejledningen omkring opbygningen af et E-survey er fulgt nøje (Martin Liebing Madsen and 

Martin Grønbæk 2009), som beskrevet tidligere, og jeg har fået brugbare besvarelser ude af 

det, anser jeg validiteten/gyldigheden af mit E-survey for værende høj. Jeg er dog 

opmærksom på, at det samme spørgsmål stilles to gange i træk, hvilket kan virke som 

irritationsmoment og få respondenter til at svare modsat. Dette ses dog ikke som en større 

fejlkilde, da det kun er et mindretal, der reagerer på denne måde. Validiteten af interviewet og 

mailkorrespondancerne anses som høj, da det ønskede output blev opnået. 
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2.3.3.3 Reliabilitet 

Der er bidt mærke i, at spørgsmålene kan farves i en subjektiv retning. Derfor er det for så 

vidt muligt forsøgt at opretholde pålidelighed med hensyn til interviewet. Dette er gjort ved at 

udarbejde spørgsmålene med et objektivt fokus, og derved undgå at påvirke 

interviewpersonen i en bestemt retning. I E-survey’et er det ligeledes forsøgt at stille 

spørgsmålene så objektivt som muligt. Selvom formålet er at påvirke respondenten i en 

henholdsvis positiv og negativ retning ved hjælp af informationer, er spørgsmålene stadig 

stillet objektivt. (Lars Fuglsang, Peter Hagedorn-Rasmussen and Poul Bitsch Olsen 2009) 

2.3.4 Sekundærempirisk materiale 

I projektet er anvendt en stor del sekundær empiri, da der udelukkende er anvendt sekundær 

empiri til at underbygge den progressive anvendelse og udfordringerne forbundet med RFID. 

Denne sekundærempiri består af kvalitative der er forsøgt at gøre til kvantitative data, som 

derved er bagvedliggende for den grounded theory, der ønskes opnået. 

2.3.4.1 Litteratursøgning og behandling 

Fremfindelse af cases vedr. de internationale tendenser har været en tidskrævende proces. Der 

er brugt ca. 20 dage på dokumentation af progressiv anvendelse på det internationale marked. 

Herudover tog det tid at søge frem til en kilde, der kunne give de fornødne data, som 

efterfølgende kunne danne baggrund for udarbejdelse af statistiske modeller.  

At finde cases omkring anvendelse af RFID på det danske marked, var lettere sagt end gjort. 

Det var forventet, at det ville tage ca. en halv til en hel dag at fremfinde disse cases, men 

grundet det danske markeds lukkethed på området endte det med at tage 10 dages intensiv 

søgning, heriblandt opringninger til flere RFID virksomheder og et møde med en bibliotekar 

af en times varighed. 

Fremgangsmåden inden for litteratursøgning fremgår af Bilag 11 

  



14 

 

2.4 Undersøgelsesdesign 

              Figur 2.2 – undersøgelsesdesign i henhold til besvarelse af arbejdsspørgsmål 

 

Projektet er opdelt i fire overordnede analyseafsnit, der hver især har til formål at besvare de 

opstillede arbejdsspørgsmål for derigennem at give den endelige konklusion på 

problemformuleringen. Undersøgelsesdesignet er baseret på ønsket om at fremstille et 

”realtime” perspektiv i forhold til de omhandlende analyseafsnit, for derigennem at give ”up-

to-date” konklusioner på arbejdsspørgsmålene. Der er derfor taget højde for resultaternes 

alder i hvert enkelt analyseafsnit.  
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Det første analyseafsnit har til formål at belyse den progressive anvendelse af RFID, både 

indenfor det internationale og det danske marked og dermed besvare, hvor RFID anvendes, 

samt hvad det anvendes til. Dette muliggør en opvejning af det danske marked over for det 

internationale, der derved fungerer som benchmark. Benchmarking giver en indikation af den 

danske RFID anvendelses fremgang, hvorved det kan identificeres, om Danmark er på lige 

fod med det internationale marked. Den progressive anvendelse fremfindes gennem en 

eksplorativ undersøgelse, der bygger på henholdsvis cases og fagpresse. Alle anvendte cases 

samt fagpresseartikler er fremsøgt med en grænsedato fra d. 1. januar 2009, da ældre data ikke 

anses som værende valide i forhold til projektets ”up-to-date” perspektiv. Resultatet af 

undersøgelsen opstilles i matricer, der identificerer hver enkelt virksomheds RFID 

specifikationer, herunder hvorvidt der er tale om stand alone eller supply chain løsninger, 

hvilken industri der tilhøres, funktionsområdet, logistisk effektivitet, holistisk værdiskabelse 

og implementeringsår. Matricerne har til formål at overskueliggøre undersøgelsesresultaterne 

samt at kunne kvantificere disse. Samlet set vil dette afsnit give svar på arbejdsspørgsmål 1; 

hvor RFID anvendes og hvad det anvendes til. Endvidere har afsnittet til formål at 

identificere, hvorvidt RFID anvendes inden for dansk dagligvarehandel og dermed 

underbygge, hvorvidt problemstillingen er relevant. 

Andet analyseafsnit har til formål at identificere de udfordringer, der kan opstå ved RFID 

implementering. Afsnittet er opdelt i generelle og danske udfordringer. Ved generelle 

udfordringer forstås udfordringer, der optræder på det internationale marked. Disse 

identificeres ved en deduktiv sammenfatning af relevante videnskabelige artikler, bøger og 

fagpresse, da der ønskes et udsnit af forskellige datakilder, der kan afdække synspunkter på et 

holistisk plan (Lars Fuglsang, Peter Hagedorn-Rasmussen and Poul Bitsch Olsen 2009). De 

generelle identificerede udfordringer danner grundlaget for videre at se på, hvilke 

udfordringer der kan opstå på det danske marked. Udfordringerne for det danske marked 

identificeres gennem dansk fagpresse og interviews, da det antages, at de generelle 

udfordringer, i store træk, ligeledes vil være gældende for Danmark, og der dermed må søges 

andetsteds for at fremfinde specifikke danske udfordringer. Da RFID teknologien er i rivende 

udvikling, og det derved ikke kan forventes, at de samlede fundne udfordringer lever op til 

”realtime” perspektivet, er disse sat i relation til to eksperters udtalelser, der er fremskaffet via 

mailkorrespondance. Dette gør det muligt at filtrere udfordringerne med henblik på at 

eliminere de udfordringer, der er ”out-dated”, og samtidig sammenfatte de resterende 

udfordringer i overordnede kategorier. De tilbageværende opdaterede udfordringer skal give 
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et indblik i, hvilke udfordringer der er relevante, i dag, i forhold til RFID implementering og 

derved danne det framework, der i næste afsnit skal reflekteres over i forhold til dansk 

dagligvarehandel. 

Tredje analyseafsnit, har til formål at finde frem til, hvorfor det er udfordringer, og hvor store 

barrierer de udgør i forhold til dansk dagligvarehandel up- og downstream. Dette gøres ved 

at tage udgangspunkt i det tidligere opstillede framework og reflektere udfordringerne i 

forhold til dansk dagligvarehandel. På denne måde søges der at give svar på, hvilke af de 

fundne udfordringer der reelt set udgør barrierer, når der er tale om RFID implementering 

inden for dansk dagligvarehandel. Hvorvidt der er tale om barrierer ”upstream”, 

dokumenteres ved hjælp af Interviews og Teori, mens der ”downstream” anvendes 

Videnskabelige artikler, Teori og E-survey til reflektering. Under ”Upstream”-delen 

gennemgås udfordringerne enkeltvis, mens ”downstream”-delen tager udgangspunkt i en 

gennemgang i forhold til Videnskabelige artikler og Teori, for derefter at foretage en analyse 

på baggrund af E-survey undersøgelsen, der har til formål at give et opdateret indblik i de 

danske slutbrugeres interesse for RFID på slutbrugerniveau. 

Fjerde og sidste analyseafsnit har til formål at besvare hvordan dansk dagligvarehandel kan 

håndtere de fundne barrierer, og derved runde projektet af ved at reflektere over 

løsningsmuligheder og forslag til de fundne barrierer. Dette gøres på baggrund af data fra 

analyseafsnit 2 (Progressiv anvendelse) og videnskabelige artikler. Herefter vil projektet blive 

opsamlet i en endelig konklusion. 

2.5 Afgrænsning 

Projektet omfavner et stort genstandsfelt, hvilket giver det en lang række relevante områder, 

der kan undersøges, hvorved det ses nødvendigt at afgrænse disse områder og derved tilpasse 

dem til projektets problemformulering og omfang. 

Der afgrænses derfor i projektet fra at undersøge RFID teknologiens fordele og ulemper i 

forhold til andre identifikationssystemer end stregkoden. Valget af komparativ 

identifikationsteknologi falder på stregkoden, da mange betragter RFID som stregkodens 

afløser (EPCglobal 2010). 

Under analyseafsnittet om RFID anvendelse (kapitel 5) afgrænses der fra en nærmere analyse 

af, hvordan RFID kan anvendes til alternative formål, da dette ikke ses at være relevant i 

forhold til besvarelsen af den opstillede problemformulering. 
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Der afgrænses fra at tage udgangspunkt i en konkret dansk dagligvarehandel. Dette sker efter 

af have ringe rundt til COOP, Dansk Supermarked (DS) og herunder også NETTO, for at 

skaffe interview der kunne konkretisere projektet. Det var ikke nemt for nogle af disse parter, 

at finde ud af hvem der havde med RFID at gøre, men det lykkedes til sidst at få fat i Poul 

Guldborg som er informations chef hos DS. Gennem en kort snak omkring RFID kunne han 

fortælle, at de ikke anvender det i DS. Grunden hertil er, at de ikke kan se fordelen i det, samt 

at omkostningerne er for store. På baggrund af Poul Guldborgs udtalelse og den snævre viden 

i de store danske dagligvarehandlers organisationer, antages det, at RFID ikke anvendes i 

inden for dansk dagligvarehandel, hvilket underbygger den opstillede problemformulering. 

I forhold til empiriindsamling, afgrænses der på baggrund af ovenstående fra at tage en 100% 

induktiv tilgang til projektet, da det ikke har været muligt at få interviews med de store 

danske dagligvarehandelskæder, og det derved ikke har været muligt at gå udelukkende 

induktivt til værks. 

2.6 Kilde- og metodekritik 

Det er for så vidt muligt forsøgt, at anvende så pålidelige kilder som muligt, for derved at 

fremskaffe en så høj validitet som muligt. Som tidligere nævnt i afsnittet ”Empiriens rolle”, 

anvendes videnskabelige artikler, bøger, fagpresse og webbaserede sider, som sekundærdata. 

Formålet med at anvende videnskabelige artikler og bøger er, at der er andre der har lavet det 

grundlæggende arbejde i form af markedsundersøgelser og projekter. Derved får man valide 

data og viden, man ikke selv er i stand til at generere. Selvom det er en videnskabelig artikel 

eller en bog, må der aldrig stoles blindt på, hvad der står, men eftersom disse data er erhvervet 

gennem anerkendte databaser, anser jeg validiteten for høj og ligeledes anvendeligheden for 

stor nok til at kunne indgå i dette projekt. Med henblik på webbaserede sider og fagpresse 

forholder jeg mig kritisk over for de kilder, jeg anvender, men prøver for så vidt muligt at 

finde større anerkendte organisationer og virksomheders hjemmesider, hvor validiteten 

antages at være høj. 
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3 Begrebsafklaring 

Afsnittet har til formål at klarlægge de anvendte definitioner i projektet, for på den måde at 

skabe en fælles opfattelse mellem forfatter og læser. Dette gøres, da der inden for Supply 

Chain Management (SCM) findes adskillige definitioner af Supply Chain samt SCM, og der 

derved kan opstå forvirring i tilfælde af manglende begrebsafklaring. For at kunne svare på 

hvilke barrierer, der er skyld i, at RFID ikke anvendes i dansk dagligvarehandel, vil jeg starte 

med at definere, hvad SCM tankegangen er, da denne udgør hele projektets 

omdrejningspunkt. For at definere SCM vil jeg starte med at definere supply chain.  

3.1 Definition af Supply Chain 

Supply chain tankegangen bygger på Michael Porters Value Chain fra 1985 (Tage Skjøtt-

Larsen et al., Philip B. Schary, Juliana H. Mikkola and Herbert Kotzab 2007), der beskriver 

de primære aktiviteter, der skaber værdi til virksomhedens output. Supply chain vandt frem, 

da det gav mulige løsninger til gentagelsesproblemerne samt responsiviteten virksomhederne 

imellem. Mentzer definerer supply chain således: 

“A set of tree or more companies directly linked by one or more of the 

upstream and downstream flows of products, services, finance, and 

information from a source to a customer.”  Kilde: Mentzer, 2001 (Tage Skjøtt-Larsen et 

al., Philip B. Schary, Juliana H. Mikkola and Herbert Kotzab 2007) 

Denne definition af supply chain anvendes til at differentiere, hvorvidt anvendelse af RFID er 

supply chain eller stand alone løsninger i forbindelse med den eksplorative undersøgelse af 

den progressive anvendelse af RFID.  

”Supply Chain” vil i resten af projektet bliver betegnet ”SC”.  

Definitionen af SC danner ligeledes grundlag for kernen inden for SCM og leder derved 

videre til SCM definitionen. 

  



19 

 

3.2 Definition af Supply Chain Management 

På baggrund af ovenstående og adskillelige definitioner af SCM, ser jeg Cooper’s definition 

fra 1998 som den mest omfattende og præcise definition af SCM: 

“Supply chain management is the integration of business processes from end 

user through original suppliers that provides products, services and 

information that add value for customers and other stakeholders.” Kilde: Cooper 

et al. (Tage Skjøtt-Larsen et al., Philip B. Schary, Juliana H. Mikkola and Herbert Kotzab 2007) 

Dette valg tages på baggrund af måden, der kommes rundt om integrationsproblematikken på 

virksomhederne imellem, måden hvormed pull-effekten beskrives, ved at processerne går fra 

slutbrugeren gennem originale leverandører og ikke omvendt, samt end-to-end 

problematikken der giver det samlede overblik af ens SC (Michael Hammer, quoted in quinn 

(2001) (Tage Skjøtt-Larsen et al., Philip B. Schary, Juliana H. Mikkola and Herbert Kotzab 

2007). Derudover belyses, at der er mere end vareflow, der skal sendes i en SC, og at service 

og information er mindst lige så vigtigt for at få ens SC til at fungere optimalt og derved 

skabe værdi for kunderne og andre interessenter (Handfiels & Nichols 2002:8 (Tage Skjøtt-

Larsen et al., Philip B. Schary, Juliana H. Mikkola and Herbert Kotzab 2007).  

3.3 Definition af logistisk effektivitet 

Der er i projektet valgt at anvende logistisk effektivitet til at identificere, hvilken effekt RFID 

har logistikmæssigt. Til at afklare begrebet logistik, definerer Christopher (1998) det således:  

”Logistics is the process of strategically managing the procurement, 

movement and storage of materials, parts and finished inventory (and related 

information flows) through the organization and its marketing channels in 

such a way that current and future profitability are maximized though the 

cost-effective fulfillment of orders”  

Kilde: Christopher, 1998 (P. E. Christiansen 2002) 

Definitionen formulerer indkøbsfunktionen eksplicit, hvilket viser vigtigheden af gode 

relationer til leverandørerne for at udøve effektiv logistik. Derudover fremhæves, at målet er 

at skabe værdi for kunden ved at reducere ikke værdiskabende aktiviteter og derved opnå 

størst muligt overskud gennem logistik (P. E. Christiansen 2002). At definitionen indeholder 

sætningen; ”and related information flows” viser den klare forbindelse fra logistik til SCM, 
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Figur 3.1. – Visuel opdeling af projektets Up- og Downstream definition 

 

da dette kræver integration med virksomhedens kunder og leverandører for at skabe et øget 

informations flow. 

De anvendte identifikationsparametre for logistiks effektivitet, der anvendes i projektets 

eksplorative undersøgelse, stammer fra Perssons (1979) opdeling i henholdsvis 

leveringsservice og logistikomkostninger, som fremgår af matrice 3.1. 

 

Matrice 3.1. – Elementer i den logistiske effektivitet 

Leveringsservice Logistikomkostninger 

- Leveringstid - Lageromkostninger 

- Lagerservicegrad - Transportomkostninger 

- Leveringsoverholdelse - Emballage/pakkeomkostninger 

- Leveringsfleksibilitet - Administrative omkostninger 

- Leveringsinformation - Mangelomkostninger 

Kilde: (P. E. Christiansen 2002) 

3.4 Up- & downstream definition for projektet 

Der bliver i projektet foretaget undersøgelser af henholdsvis up- og downstream (jf. kapitel 

2), hvilket gør det nødvendigt at opdele Cooper’s ovenstående definition i to analysedele. Ved 

undersøgelse af upstream delen menes alle SC processer fra detailhandlen (butikkens lager) til 

råvareproducent, mens der ved downstream menes processen fra detailhandlen 

(Butikshylderne) til slutbrugeren (forbrugeren), hvilket er illustreret i figur 3.1. 
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4 Teknisk baggrund for RFID 

4.1 RFID systemers opbygning 

RFID står for ”Radio Frequency Identification”, hvilket, som navnet antyder, er en teknologi, 

der kan identificere objekter ved hjælp af radio frekvenser. Fordelen ved radio frekvenser er, 

at de kan række gennem vægge og andre blokerende objekter. Et basalt RFID system består af 

en kombination af RFID teknologi og computer teknologi, og har til formål at skabe værdi for 

en virksomhed. De simpleste RFID systemer består af tre komponenter, 1) RFID tags, der 

placeres på varen eller det objekt der ønskes identificeret. 2) RFID læser/reader, der 

opfanger/aflæser data fra tag’en. 3) En ”host computer” og herunder et IT system, der 

anvender de aflæste data (Lu Yan, Yan Zhang, Laurence T. Yang and Huansheng Ning 2008). 

En ”RFID-tag” er en lille chip, hvortil der er knyttet en antenne. Chippen kan lagre og 

afspejle data og anvende antennen til at sende/modtage signaler. Der findes 3 former for tags, 

som adskiller sig afhængig af konstruktionen. De tre kategorier hedder ”Transponder”, 

”Label” og ”Inlay”, men går alle under betegnelsen tags. Disse tags har til formål at sidde på 

og repræsentere et produkt/objekt (Lu Yan, Yan Zhang, Laurence T. Yang and Huansheng 

Ning 2008). Der findes 3 forskellige former for RFID tags, afhængig af, hvad man ønsker at 

anvende dem til. Tags’ne kan enten være 1) aktive (Transponder), 2) semi passive (Label) 

eller 3) passive (Inlay)
3
. 1) Aktive tags indeholder batteri og kan derfor aflæses på op til 

hundrede meters afstand. 2) Semi passive tags indeholder ligeledes batteri, grundet en stor 

datakapacitet, men anvender det der hedder ”backscatter” teknologi til at kommunikere. 3) 

Passive tags anvender udelukkende backscatter teknologi. (For uddybende beskrivelse se 

bilag 12) 

Tags’ne har en datalagringskapacitet på mellem 1 bit og op til 2 KiloBit (RFID Journal 2010). 

Én bit tags er den simpleste form for RFID tags og anvendes som alarmbrikker, da 1 bit 

egenskaben gør, at den enten kan være aktiveret eller deaktiveret. En tommelfingerregel siger, 

jo mere kapacitet jo højre pris (Lu Yan, Yan Zhang, Laurence T. Yang and Huansheng Ning 

2008). En anden ting der har indflydelse på prisen, er mængden af data, der kan lagres i 

chippen. Der findes 3 typer data lagring: “read-write”, “read-only” og “WORM” (Write 

Once, Read Many). Ved ”read-write” tags kan man både aflæse, tilføje og overskrive data. 

”Read-only” tags kan man selvsagt kun aflæse de data, producenten har lagt ind. Og 

                                                
3 Se bilag 12 for visuel illustration. 
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”WORM” tags kan have ekstra data tilføjet en enkelt gang, men kan ikke overskrives. (Kevin 

Bonsor and Candace Keener 2008) 

For at holde styr på hvilke funktioner 

de forskellige tags besidder og for at 

skabe en global normativ forståelse 

heraf, er typerne inddelt i klasser, som 

det fremgår af matrice 4.1. 

4.2 Frekvensområder 

RFID teknologien opererer på flere 

forskellige frekvensniveauer, da den historiske udvikling har medført, at der er kommet flere 

til, og anvendelsesmulighederne er øget. De forskellige frekvensniveauer afhænger af 

formålet, hvormed man ønsker at anvende RFID teknologien. Der findes adskillige 

frekvensniveauer, men tre af disse anses dog for at være globalt standardiseret med henblik på 

anvendelse af RFID. 

1) LF, Lav Frekvens (125 - 134 KHz) er bredt anvendt verden over, da det virker i 

nærheden af metal og har en kort rækkevidde (<1,5m), hvilket gør den eminent til bl.a. 

key-less access til biler, identifikation af dyr og administration af biblioteksbøger. 

2) HF, Høj Frekvens (13,56 MHz) er ligeledes bredt anvendt verden over, da den virker i 

de fleste miljøer og har en kort rækkevidde (<1,5m), dog virker den ikke i nærheden af 

metal. Højfrekvens anvendes bl.a. til administration af lufthavnsbagage, adgangskort 

og sporing af produkter. 

3) UHF, Ultrahøj Frekvens (860 - 960 MHz) blev opfundet i medio 90’erne og har, til 

forskel fra de andre to, en høj rækkevidde (>1,5m), hvilket gør den anvendelig til 

sporing/identifikation af kasser, paller, containere, trucks og trailere. (Se bilag 13 for 

matrice over frekvenser) 

RFID skal operere i ”Fri luft” for at det kan virke optimalt, hvilket betyder, at der ikke må 

være andre trådløse netværk indenfor det frekvensspektrum, som RFID teknologien skal 

operere i. Der er store forskelle fra land til land for, hvordan frekvensintervallet bliver 

anvendt. Det skaber – landene imellem - lovgivningsmæssige grænser for, hvilke 

frekvensintervaller det er tilladt at anvende RFID i. Signalstyrken, der afgør rækkevidden, er 

der ligeledes regionale restriktioner på, da det ikke må interferere med det pågældende lands 

radio-/TV- og mobiltelefonsignaler. I Europa er styrken derfor begrænset til maks. 2 watt 

Matrice 4.1 - Kilde: (IBM 2003; Auto-ID Center 2010) 
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ERP (Effective Radiated Power), mens man i USA ikke må anvende mere end 1 watt. Dette 

viser, at det vil tage år, før alle landes regeringer finder konsensus omkring en enkelt UHF 

frekvens, der kan anvendes til RFID (RFID Journal 2010). 

Nedenfor (i figur 4.1) ses en oversigt af de accepterede frekvenser i de forskellige 

verdensdele. Frekvenserne er vist for henholdsvis LF, HF, UHF og Microwave. 

Figur 4.1 - Kilde: (IBM 2003) (original kilde: IBM Business Consulting Services). (RFID Journal 2010) samt egen 

tilvirkning. 

De ovenfor beskrevne afsnit er den grundlæggende teknologi inden for RFID, men man er de 

senere år kommet frem til en smartere måde at anvende teknologien på, når det drejer sig om 

dagligvarer og forbrugsgoder generelt (Jacobsen 2006). Ideen stammer fra ideologien bag 

stregkoden og kaldes EPC. 

4.3 Frekvensstandardisering 

For at imødekomme interaktiv anvendelse af RFID, virksomheder imellem, er standardisering 

et must. De varierende standarder, der eksisterer med hensyn til frekvensanvendelse verden 

over, gør det svært at anvende RFID i forsyningskæder på globalt niveau. For at råde bod på 

et utal af forskellige standarder, der anvendes i forskellige brancher og lande, har man 

udviklet en global produktkode, kaldet EPC (Electronic Product Code). EPC er designet som 

en universel identifikationskode, der giver ethvert fysisk objekt en unik identitet, lige meget 
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hvor i verden det befinder sig, og på hvilket som helst tidspunkt. (Lu Yan, Yan Zhang, 

Laurence T. Yang and Huansheng Ning 2008) 

EPC er udarbejdet af EPCglobal og GS1, som er interesseorganisationer, bestående af 

industriens ledere og organisationer, der fokuserer på at skabe globale standarder for 

EPCglobal Network. EPCglobal og GS1 er ikke de eneste aktører inden for global 

standardisering af RFID. Her kan bl.a. nævnes ISO (International Organisation for Standards) 

som ligeledes har været inde over udviklingen af EPC. Tag’en, som er designet til at spore 

varer i en SC ved brug af høj frekvens, er derfor kaldet; EPC Gen 2 passive HF – ISO 18000-

3 og ved brug af Ultrahøj frekvens; EPC Gen 2 passive UHF – ISO 18000-6C. Det er 

ligeledes disse standarder, der vil være anvendelige inden for dagligvarehandel (RFID Journal 

2010). EPC er nærmere beskrevet nedenfor.  

4.4 EPC (Electronic Product Code): 

Electronic Product Code er et unikt nummer, der anvendes til at identificere et specifikt 

produkt. Dette nummer er unikt for den palle, kasse eller produkt, det er tilknyttet, og gør det 

muligt at identificere, hvad det er, der præcis er tale om. EPC bliver ofte kaldt for næste 

generations stregkode, men forskellen på stregkoden og EPC er bl.a. måden, hvorpå den 

aflæses, og mængden af data de indeholder (EPCglobal 2010). 

Med EPC er det muligt for producenten at tilføje et uniknummer til produktet, så man kan 

identificere det unikke produkt. EPC kan kobles sammen med specifikke 

produktinformationer så som produktionsdato, produktionssted og kundeoplysninger. På den 

måde vil det være muligt at identificere og kontrollere, om de rette produkter bliver sendt til 

det rette sted. Skulle det ske, at der er en palle eller en kasse, der er havnet et forkert sted, vil 

det være muligt at identificere, hvor den mangler. Det vil ligeledes være muligt for 

detailforhandleren at kende forskel på to ens produkter, der står på samme hylde. Dette kan 

være nyttigt, hvis produkterne har forskellige udløbsdatoer, eller der er sket en fejl i 

produktionen, og en leverance af produkter skal tilbagekaldes (EPCglobal 2010). 

EPC er ikke den eneste måde at anvende RFID teknologi på, men det er en ny måde, som vil 

gøre det muligt at anvende RFID til at unikgøre et produkt, uden at det kræver 

kapacitetsstærke og derved også dyre RFID tags. EPC kan anvendes til egen lagerstyring, 

men kan også anvendes over flere led i en SC. Hvilket niveau man ønsker at bruge det på, 

afhænger af den database, der indeholder oplysningerne omkring de enkelte EPC’er. Skal man 

kun bruge det til intern lagerstyring, kan en lokal server være nok, men ønsker man at dele 
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informationerne med sine kunder eller leverandører, er det en fordel, at databasen ligger på 

internettet, da det giver lettere og bredere adgang. EPC kan hjælpe med til at sænke prisen på 

tags, men ønsker man at anvende det på end-to-end niveau og inden for alle industrier, skal 

man skabe et helt internet bestående af data, der er tilknyttet elektroniske produkt koder 

(EPC) (EPCglobal 2010). Sådan et internet repræsenterer ”The Internet of Things (IoT)”.  

4.5 The Internet of Things (IoT): 

The Internet of Things er, som navnet antyder, ideen omkring et internet bestående af ting. 

Det vil sige, at alle de ovennævnte EPC’er vil skulle linkes til denne database, og derved bestå 

af informationer omkring fysiske ting. Meningen er, at alle EPC koderne skal have deres data 

liggende på IoT, for på den måde at presse prisen ned på tags’ne. Når en EPC kode bliver 

aflæst af en RFID scanner og sendt videre til ”host computeren”, er det ”host computerens” 

opgave at downloade de informationer, der findes på IoT tilhørende det unikke EPC nummer. 

(iot-visitthefuture.eu 2008). På denne måde vil man skabe to parallelle verdener. En fysisk 

verden og en virtuel digital verden, som skal kobles sammen. I den fysiske verden vil alle 

produkterne med RFID tags eksisterer, mens den digitale del og derved dataene omkring 

produktet vil eksistere i IoT (theinternetofthings.eu 2010). 

Formålet med dette system er, at minimere prisen på RFID tags’ne så meget, at alle produkter 

i verden kan blive udstyret/produceret med en tag, for på den måde at skabe et netværk af 

interkommunikerende genstande. På den måde kan man skabe en global 

kommunikationsplatform, som kan anvendes af millioner af uafhængige enheder, der 

samarbejder i store eller små sammenhænge, med delte eller separate opgaver (DG 

Information Society and Media Directorate D 2006).  

IoT vil derved kunne anvendes inden for SCM til at give klare data omkring produkterne. 

Man vil kunne dele informationen omkring alle produkterne i ens SC, og på den måde skabe 

et større informationsflow i kæden. Det vil også være muligt at anvende det som privat 

forbruger, da data omkring produktet vil være tilgængelige ved anvendelse af en håndscanner. 

For at gøre IoT fleksibelt, adapterbart, mobilt og overlevelsesdygtigt, er det primært 

tankegangen, at det skal være trådløst (DG Information Society and Media Directorate D 

2006). 

  

http://www.iot-visitthefuture.eu/
http://www.theinternetofthings.eu/
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4.6 Sammenligning af identifikationssystemer 

Matrice 4.2 – Sammenligning af stregkodens og RFID systemers egenskaber 
 Stregkode Klassisk RFID EPC NFC 

Line of sight Ja Nej Nej Nej 

Data kapacitet Lav Høj Ubegrænset Høj/ubegrænset 

Pris (på stregkode/tag) Lav Middel/Høj Middel (30 øre) Middel (30 øre) 

Læseafstand (op til) Lav (50 cm) Høj (6 m) Høj (6 m) Lav (20 cm) 

Multipel læsning Nej Ja Ja Ja 

Holdbarhed/levetid Kortvarig Langvarig Langvarig Langvarig 

Re-writable Nej Delvist Ja Ja 

Læsningshastighed Lav Høj Høj Høj 

Sporing Nej Ja Ja Ja 

Begrænset af materiale Nej Ja Ja Nej 

Udbredt anvendelse Ja Nej Nej Nej 

Der findes flere anvendelige identifikationssystemer i dag, hvilket er årsag til, at jeg finder det 

vigtigt at belyse forskellene på disse, da det er med til at give et indblik i, hvilke 

fordele/ulemper der eksisterer ved implementering af RFID. Som det fremgår af matrice 4.2, 

har jeg valgt at sætte RFID op mod stregkoden, som er det mest udbredte 

identifikationssystem i dag. RFID har jeg valgt at opdele i 3 kategorier; Klassisk RFID, EPC 

(Electronic Product Code) og NFC (Near Field Communication). Near Field Communication 

er taget med i betragtningen, da det anvender RFID teknologien, men har den særlige 

egenskab, at det ikke begrænses af materialetypen og derved ej heller af metal eller væske. 

NFC teknologien anvender HF 13.56 MHz og er kompatibel med ISO 18000-3 standarden af 

tags. 

Matrice 4.2 viser, at de store styrker inden for RFID teknologien, set i forhold til stregkoden, 

ligger i, at en optisk linje mellem læser og tag ikke er nødvendig, hvilket sammen med den 

multiple læsning, store læseafstand og høje læsehastighed gør det muligt at identificere op til 

1000 varer pr. sek. selv når varerne er plukket og pallesat, hvilket især er anvendeligt til 

kontrol ved varemodtagelse. Den høje/ubegrænsede datakapacitet der i de fleste tilfælde hele 

tiden kan opdateres, gør det muligt at lagre informationer, så varen kan spores hele vejen 

tilbage til producenten. Den lange levetid/holdbarhed gør det muligt at identificere varen 

gennem hele produktets levetid. Dog har RFID også sine ulemper, hvor stregkoden har sine 

fordele. Den lave pris og dens ubegrænsede brug i nærheden af alverdens materialetyper har 

medført den store udbredelse, som giver stregkoden sine styrker og fordele. Dog virker den 

http://en.wikipedia.org/wiki/MHz
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ikke i direkte sollys, men det er også sjældent tilfældet på anvendelsestidspunktet, hvorfor 

dette punkt ikke er medtaget i Matrice 4.2.  

Det kan ud fra matrice 4.2 sammenfattes, at RFID har følgende teknologiske ulemper: En høj 

pris, der forårsager en lille udbredelse, hvilket også kan skyldes manglende globalt 

accepterede standarder (jf. afsnit 4.2). Men den største udfordring for anvendelse i praksis er, 

at den er begrænset af varens materialetype, der kan forårsage ukorrekte læsninger. Dette kan 

dog undviges ved anvendelse af NFC, men så opnår man ikke den store læseafstand. 

4.7 Sammenfatning 
 Som det tidligere er beskrevet, er både EPC og NFC kompatible med ISO 18000-3 tag’en, 

hvilket er ensbetydende med, at de begge kan anvendes på en og samme tag. Dette vil kunne 

eliminere den store faldgruppe, som RFID teknologien døjer med omkring væske og metals 

absorbering samt reflektering af radiofrekvenser. Når implementering af RFID er på tale, er 

det ikke et spørgsmål om, hvorvidt man skal vælge RFID frem for stregkoden eller omvendt. 

Det er nemlig muligt at anvende begge dele, så man undgår nedbrud i forsyningskæden, fordi 

et led ikke har implementeret teknologien, samt at man kan skabe en glidende overgang, der 

passer ind i virksomhedernes konverteringstempo. Denne løsning kan opnås ved anvendelse 

af en såkaldt smartlabel. En smartlabel er en mærkat med stregkode, samt nødvendige 

logistik oplysninger på forsiden og en RFID tag på bagsiden. Da stregkode, EPC og NFC kan 

inkorporeres i samme tag kaldet en smartlabel, kan de positive egenskaber summeres og giver 

nu følgende resultat (jf. matrice 4.3). 

Som det fremgår af matrice 4.3, er det 

nu kun to af de udvalgte parametre, 

hvor stregkoden klarer sig bedre, 

nemlig den lave pris for 

stregkodeprintet, samt den udbredte 

anvendelse. Dette er to parametre, der 

unægteligt hænger sammen, da en 

lavere tag pris vil være med til, at flere 

virksomheder retter deres interesse 

mod teknologien og derved sætter 

gang i udbredelsen. Det kan derfor sammenfattes, at prisen er en barriere for udbredelsen af 

RFID teknologien. Når prisen på tags’ne falder, vil anvendelsen/udbredelsen stige. 

Stregkode vs. Smartlabel Stregkode 
Stregkode/ 

EPC/NFC 

Line of sight Ja Nej 

Data kapacitet Lav Ubegrænset 

Pris (på stregkode/tag) Lav Middel (30 øre) 

Læse afstand (op til) Lav (50 cm) Høj (6 m) 

Multipel læsning Nej Ja 

Holdbarhed/levetid Kortvarig Langvarig 

Re-writable Nej Ja 

Læsningshastighed Lav Høj 

Sporing Nej Ja 

Begrænset af materiale Nej Nej 

Udbredt anvendelse Ja Ja Nej 

Matrice 4.3 – Sammenligning mellem stregkoden og smartlabelen. 
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5 Progressiv anvendelse af RFID 

Dette afsnit har til formål at besvare arbejdsspørgsmål 1 og derved hvor RFID anvendes i dag, 

samt hvordan det anvendes. På denne måde skabes et indtryk af, hvor udbredt RFID 

teknologien er i dag og hvordan den progressive anvendelse af RFID udbreder sig. For at 

besvare dette, vil afsnittet tage udgangspunkt i en eksplorativ undersøgelse, der er foretaget på 

baggrund af case studies og fagpresse. Undersøgelsen er opdelt i 51 internationale og 25 

danske cases omkring anvendelsen af RFID.
4
 Afsnittet vil dermed give et indtryk af 

anvendelsen på henholdsvis det internationale og det danske marked, samt løbende 

sammenligning af disse to.  

Målet med sammenligning af de to markeder er at veje det danske marked op imod et 

internationalt benchmark for at finde frem til, hvor Danmark står pt., hvilket danner baggrund 

for den videre undersøgelse af den danske dagligvarehandels anvendelse af RFID.  

Afsnittet er opdelt i nedenstående kategorier, da der ønskes en bred analyse, der kan give et 

øjebliksbillede af, hvor og hvordan RFID anvendes i dag, samt et indblik i hvordan den 

progressive anvendelse udvikler sig. Disse kategorier har til formål at afdække samtlige hv-

spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med en analyse af tendenserne inden for progressiv 

anvendelse af RFID. 

Alle matricer og figurer i dette afsnit, der ikke har påførte kilder, er skabt ved egen kreation 

på baggrund af den eksplorative undersøgelse. Undersøgelsen af det danske marked består 

hovedsageligt af danske virksomheder, men to udenlandske virksomheder, der opererer på det 

danske marked, er medtaget, da de aktuelle cases omhandler RFID anvendelse på det danske 

marked. 

Figur 5.1 - Struktur over analysen progressiv anvendelse af RFID 

  

                                                
4 Fremgår af matricerne 5.1 og 5.2 på side 31-33 samt af bilag 14 og 15 

Kap. 5 
Progressiv 
anvendelse 
af RFID 

5.3. Industrianvendelser (Hvem anvender det?) 

5.4. Anvendelsesområder (Hvor anvendes det?) 

5.6. Anvendelsesformål (Hvad anvendes det til?) 

5.7. Implementeringsår (Siden hvornår?) 

5.9. Holistisk værdiskabelse? (Er det til fordel for andre?)  

5.10. Stand alone/Supply chain orienteret (Hvordan anvendes det?) 

5.12. Effekten af RFID (Hvorfor anvendes det?) 
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5.1 Anvendelse af RFID internationalt og i Danmark  

 

Figur 5.2 – Verdenskort over RFID implementeringer 

 

Kilde: (RFID Journal 2010) 

 

Figur 5.2 viser mere end 300 steder verden over, hvor virksomheder og institutioner har valgt 

at implementere RFID. Det ses, at bestanddelen i USA og Europa er væsentligt større end i 

resten af verden, hvilket kan hænge sammen med, at der er større fokus på anvendelse af 

RFID på disse to kontinenter end i resten af verden (eller at det er en amerikansk kilde). Alt 

andet lige viser figur 5.2, at der er fokus på anvendelse af RFID i både USA og Europa, samt 

at teknologien anvendes på globalt plan til et hav af forskellige processer. Dette har skabt 

fundamentet og ideen til at lave en eksplorativ undersøgelse af de internationale og danske 

tendenser inden for progressiv anvendelse af RFID. 

Følgende matricer 5.1 og 5.2 viser resultaterne af undersøgelsen vedr. progressiv anvendelse 

af RFID henholdsvist internationalt og i Danmark. For at gøre casene analyserbare, er de 

opdelt, så de viser sammenhængen mellem den enkelte virksomhed og de valgte anvendelses-

/analyseområder (jf. ovenstående figur 5.1). Matricerne giver et indblik i, hvordan de enkelte 

virksomheder anvender RFID og samlet set, hvordan tendenserne er inden for RFID 

anvendelse, hvormed de danner den kvantitative baggrund for analysen. 

De internationale case studies der er anvendt til skabelse af matrice 5.1, er fundet via 

rfidjournal.com. Der er forsøgt at skabe så bredt et billede af de internationale tendenser som 
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muligt ved bevidst at vælge eksempler diversificeret verden over. Ud fra figur 5.2 er derved 

valgt 51 af de lidt over 300 eksempler til at udgøre empirien for denne analyse. 

De danske eksempler blev fundet via fagpressen, ved søgning på Infomedia.dk, under ”RFID 

Danmark” hvilket gav 231 resultater, hvoraf 8 er anvendt. De resterende cases er fundet via 

samme søgning på google.com, hvilket gav ca.111.000 resultater, hvoraf 5 hjemmesider er 

anvendt. Dette resulterede i 15 komplette case studies plus 10 identifikationer af 

virksomheder, der anvender RFID. Det har desværre ikke været muligt at skaffe flere cases 

vedr. RFID anvendelse i danske virksomheder, hvilket ifølge Michael Jensen, CEO i RFID-

virksomheden ”Prosign RFID”, hænger sammen med, at danske virksomheder ikke er 

interesseret i at dele deres viden omkring anvendelse af RFID i processerne, da de ser det som 

en konkurrencefordel at ligge inde med denne viden, samt at undgå at give konkurrenterne en 

”second mover advantage” (bilag 5 – mail korrespondance med prosign). 
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Matrice 5-1. International RFID anvendelse 

 

 

Lan
d

V
irkso

m
h

e
d

e
n

s n
avn

Standalone baseret

Supply chain baseret

Luftfart

Forsvar

Sundhedsvæsen

Logistik

Produktion

Emballering

Medicinal

Detailhandel

Service

Andre

Produktion

Lager

Distribution

Andet

Andet (Beskrivelse)

Leveringsservice

Logistikomkostninger

Andet Anvendelsformål

Andet 

anvendelsesformål 

(Beskrivelse)

Ja

Nej

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

C
an

ad
a

N
o

rth
 A

m
e

rica
n

 C
o

n
s

tru
ctio

n
 G

ro
u

p
 (N

A
C

G
) 

(E
n

tre
p

e
n

ø
r)

1
1

1
1

1
1

Sp
o

rin
g

1
1

C
an

ad
a

So
le 

(sko
-d

istrib
u

tø
r)

1
1

1
1

2
1

2
K

u
n

d
e

se
rvice

Ø
ko

n
o

m
istyrin

g
1

1

C
an

ad
a

N
e

ls
o

n
 L

o
d

g
e

 

(H
o

te
l)

1
1

1
K

u
n

d
e

se
rvice

2
0

3

K
u

n
d

e
se

rvice

K
va

lite
tssikrin

g

V
æ

rd
ifo

rø
ge

lse
  fo

r slu
tb

ru
ge

r
1

1

C
an

ad
a

F
a

irm
o

n
t P

a
c
ific

 R
im

 H
o

te
l 

(H
o

te
l)

1
1

1
1

2
1

2
Sp

o
rin

g

Tyve
risikrin

g
1

1

Syd
 A

frika
W

illa
rd

 B
a

tte
rie

s
 

(M
in

e
 s

e
rvic

e
 p

ro
vid

e
r)

1
1

1
1

1
3

Sp
o

rin
g

K
va

lite
tssikrin

g

Sikke
rh

e
d

1
1

Tasm
an

ie
n

Q
e

w
 O

rc
h

a
rd

s
 

(F
ru

g
tp

ro
d

u
c
e

n
t)

1
1

1
1

1
2

Sp
o

rin
g

Ø
ko

n
o

m
istyrin

g
1

1

A
u

stralie
n

T
e

ls
tra

 

(T
e

le
s

e
ls

k
a

b
)

1
1

1
1

2
3

2
Sp

o
rin

g

Tyve
risikrin

g
1

1

A
u

stralie
n

T
o

ll G
lo

b
a

l L
o

g
is

tic
s

 

(L
o

g
is

tik
 virk

s
o

m
h

e
d

)
1

1
1

2
1

1
Sp

o
rin

g
1

1

N
e

w
 Ze

alan
d

E
a

s
tP

a
c
k
 

(F
ru

g
tp

ro
d

u
c
e

n
t)

1
1

1
4

2
4

Sp
o

rin
g

K
va

lite
tssikrin

g

V
æ

rd
ifo

rø
ge

lse
  fo

r slu
tb

ru
ge

r

Ø
ko

n
o

m
istyrin

g
1

1

Jap
an

A
s

a
h

i B
re

w
e

rie
s

, L
td

. 

(B
ryg

g
e

ri)
1

1
1

1
2

2
2

Sp
o

rin
g

Tyve
risikrin

g
1

1

K
o

re
a

T
h

e
 B

a
s

ic
 H

o
u

s
e

 

(T
ø

jp
ro

d
u

c
e

n
t)

1
1

1
1

2
4

3

Sp
o

rin
g

Tyve
risikrin

g

V
æ

rd
ifo

rø
ge

lse
  fo

r slu
tb

ru
ge

r
1

1

H
o

n
g K

o
n

g
H

o
n

g
 K

o
n

g
 In

te
rn

a
tio

n
a

l A
irp

o
rt 

(L
u

fth
a

vn
)

1
1

1
1

2
2

K
u

n
d

e
se

rvice

Sp
o

rin
g

1
1

H
o

n
g K

o
n

g
N

e
o

n
lite

 E
le

c
tro

n
ic

 &
 L

ig
h

tin
g

 

(L
ys

p
æ

re
 p

ro
d

u
c
e

n
t)

1
1

1
1

1
1

3
3

Sp
o

rin
g

Tyve
risikrin

g

Ø
ko

n
o

m
istyrin

g
1

1

C
h

in
a

T
N

T
 E

xp
re

s
s

 

(L
o

g
is

tik
 virk

s
o

m
h

e
d

)
1

1
1

1
1

2
Sp

o
rin

g

Tyve
risikrin

g
1

1

P
h

ilip
p

in
e

rn
e

A
rm

e
d

 F
o

rc
e

s
 o

f th
e

 P
h

ilip
p

in
e

s
 

(M
illitæ

r)
1

1
1

1
2

3

K
u

n
d

e
a

d
fæ

rd

Tyve
risikrin

g

Ø
ko

n
o

m
istyrin

g
1

1

P
h

ilip
p

in
e

rn
e

G
o

ve
rn

m
e

n
t S

e
rvic

e
 In

s
u

ra
n

c
e

 S
e

rvic
e

 (G
S

IS
) 

(O
ffe

n
tlig

t h
e

a
lth

 c
a

re
, p

e
n

s
io

n
, re

a
lk

re
d

it o
g

 

p
e

n
s

io
n

s
s

e
ls

k
a

b
)

1
1

1
K

u
n

d
e

se
rvice

1
1

3

K
u

n
d

e
a

d
fæ

rd

Sikke
rh

e
d

V
æ

rd
ifo

rø
ge

lse
  fo

r slu
tb

ru
ge

r
1

1

M
alaysia

N
a

tio
n

a
l M

u
s

e
u

m
 

(M
u

s
e

u
m

)
1

1
1

1
1

1
Sp

o
rin

g
1

1

M
alaysia

B
a

n
k
 Is

la
m

 

(B
a

n
k
)

1
1

1
0

0
2

K
u

n
d

e
se

rvice

Sp
o

rin
g

1
1

In
d

ie
n

A
.S

. S
h

ip
p

in
g

 A
g

e
n

c
ie

s
 (S

h
ip

p
in

g
)

1
1

1
1

3
2

1
Sp

o
rin

g
1

1

In
d

ie
n

A
p

o
llo

 H
o

s
p

ita
l C

h
e

n
n

a
i 

(H
o

s
p

ita
l)

1
1

1
1

P
a

tie
n

t ID
 o

g o
ve

rvå
gn

in
g

4
3

4

K
u

n
d

e
se

rvice

Sp
o

rin
g

Sikke
rh

e
d

V
æ

rd
ifo

rø
ge

lse
  fo

r slu
tb

ru
ge

r
1

1

In
d

ie
n

B
h

im
a

 &
 B

ro
th

e
rs

 J
e

w
e

lle
rs

 

(J
u

ve
le

r)
1

1
1

2
1

3

K
u

n
d

e
se

rvice

Sp
o

rin
g

Ø
ko

n
o

m
istyrin

g
1

1

Sau
d

i A
rab

ie
n

S
a

u
d

i P
o

s
t 

(P
o

s
ts

e
ls

k
a

b
)

1
1

1
3

1
2

K
u

n
d

e
se

rvice

V
æ

rd
ifo

rø
ge

lse
  fo

r slu
tb

ru
ge

r
1

1

K
u
w

a
it

A
l G

h
an

im
 A

u
to

m
o

tive
 

(G
M

 se
rvice

ce
n

te
r)

1
1

1
1

2
1

3

Sp
o

rin
g

K
va

lite
tssikrin

g

Ø
ko

n
o

m
istyrin

g
1

1

D
u

b
ai, U

n
ite

d
 

A
rab

 Em
irate

s
D

P
 W

o
rld

 

(C
o

n
ta

in
e

r virk
s

o
m

h
e

d
)

1
1

1
2

2
4

K
u

n
d

e
se

rvice

K
va

lite
tssikrin

g

Tyve
risikrin

g

Ø
ko

n
o

m
istyrin

g
1

1

B
rasilie

n
H

e
w

le
tt-P

a
c
k
a

rd
 B

ra
zil

(P
rin

te
r- o

g
 c

o
m

p
u

te
rp

ro
d

u
c
e

n
t)

1
1

1
1

2
3

Sp
o

rin
g

Tyve
risikrin

g

Ø
ko

n
o

m
istyrin

g
1

1

C
h

ile
B

e
c
h

te
l (A

n
g

lo
 A

m
e

ric
a

n
)

(K
o

b
b

e
rm

in
e

virk
s

o
m

h
e

d
) 

1
1

1
1

U
d

vin
d

in
g

0
1

2
Sp

o
rin

g

Ø
ko

n
o

m
istyrin

g
1

1

A
rge

n
tin

a
M

A
C

S
H

A
 T

im
in

g
 S

ys
te

m
s

 

(T
id

s
ta

g
n

in
g

s
 virk

s
o

m
h

e
d

)
1

1
1

Tid
sta

gn
in

g
0

1
1

Sp
o

rin
g

1
1

Til fo
rd

e
l 

fo
r an

d
re

Im
p

le
m

e
n

te
rin

gsår
R

FID
 

aktø
re

r
In

d
u

stri
A

n
ve

n
d

e
lse

so
m

råd
e

 
Effe

kt



32 

 

Matrice 5.1. - fortsat 

  

A
rge

n
tin

a
A

rg
e

n
ti L

e
m

o
n

 S
.A

.

(F
ru

g
tp

ro
d

u
c
e

n
t)

1
1

1
1

1
2

2
3

Sp
o

rin
g

K
va

lite
tssikrin

g

Ø
ko

n
o

m
istyrin

g
1

1

C
o

lu
m

b
ia

B
o

g
o

tá
's

 S
e

c
re

ta
ry o

f T
ra

n
s

it a
n

d
 T

ra
n

s
p

o
rta

tio
n

(B
u

s
s

e
ls

k
a

b
)

1
1

1
Se

rvice
yd

e
lse

2
1

3

K
u

n
d

e
se

rvice

Sp
o

rin
g

V
æ

rd
ifo

rø
ge

lse
  fo

r slu
tb

ru
ge

r
1

1

M
e

xico
J
o

h
n

s
o

n
 a

n
d

 J
o

h
n

s
o

n
 C

o
rd

is
 d

e
 M

e
xic

o
 

(m
e

d
ic

in
a

lvirk
s

o
m

h
e

d
)

1
1

1
Sikke

rh
e

d
s o

ve
rvå

gn
in

g i tilfæ
ld

e
 a

f 

b
ra

n
d

 e
lle

r a
n

d
e

n
 e

va
ku

e
rin

g.
0

1
2

Sp
o

rin
g

Sikke
rh

e
d

1
1

H
aiti

U
.S

. D
e

p
a

rtm
e

n
t o

f D
e

fe
n

s
e

 

(N
ø

d
h

jæ
lp

)
1

1
1

2
2

2
Sp

o
rin

g

V
æ

rd
ifo

rø
ge

lse
  fo

r slu
tb

ru
ge

r
1

1

M
e

xico
C

a
rn

a
va

l 

(T
ø

jd
is

tib
u

tø
r)

1
1

1
1

3
3

2
Sp

o
rin

g

Ø
ko

n
o

m
istyrin

g
1

1

U
SA

 T
O

P
 F

o
o

d
 &

 D
ru

g
 (D

a
g

lig
va

re
h

a
n

d
e

l)
1

1
1

K
u

n
d

e
se

rvice
1

0
5

K
u

n
d

e
a

d
fæ

rd

K
u

n
d

e
se

rvice

K
va

lite
tssikrin

g

V
æ

rd
ifo

rø
ge

lse
  fo

r slu
tb

ru
ge

r

Ø
ko

n
o

m
istyrin

g
1

1

U
SA

S
ta

rb
u

c
k
s

 

(K
a

ffe
p

ro
d

u
c
e

n
t)

1
1

1
Sa

lgsd
a

ta
/

ku
n

d
e

se
rvice

1
1

5

K
u

n
d

e
a

d
fæ

rd

K
u

n
d

e
se

rvice

K
va

lite
tssikrin

g

V
æ

rd
ifo

rø
ge

lse
  fo

r slu
tb

ru
ge

r

Ø
ko

n
o

m
istyrin

g
1

1

U
SA

S
t. J

o
h

n
's

 C
h

ild
re

n
's

 H
o

s
p

ita
l 

(H
o

s
p

ita
l)

1
1

1
Sikke

rh
e

d
s o

ve
rvå

gn
in

g
0

2
2

Sp
o

rin
g

Sikke
rh

e
d

1
1

U
SA

P
e

a
c
e

H
e

a
lth

, S
a

c
re

d
 H

e
a

rt M
e

d
ic

a
l C

e
n

te
r, R

ive
r 

B
e

n
d

 

(H
o

s
p

ita
l)

1
1

1
1

d
a

ta
 d

e
lin

g o
m

krin
g p

a
tie

n
te

n
4

3
7

K
u

n
d

e
a

d
fæ

rd

K
u

n
d

e
se

rvice

Sp
o

rin
g

K
va

lite
tssikrin

g

Sikke
rh

e
d

V
æ

rd
ifo

rø
ge

lse
  fo

r slu
tb

ru
ge

r

Ø
ko

n
o

m
istyrin

g
1

1

U
SA

Izzy's
 Ic

e
 C

re
a

m
 C

a
fé

 (Is
b

u
tik

)
1

1
1

K
u

n
d

e
se

rvice
1

2
2

K
u

n
d

e
se

rvice

V
æ

rd
ifo

rø
ge

lse
  fo

r slu
tb

ru
ge

r
1

1

U
SA

S
o

lid
 C

o
m

fo
rt (H

o
te

lm
ø

b
e

lp
ro

d
u

c
e

n
t)

1
1

1
1

2
2

3

Sp
o

rin
g

K
va

lite
tssikrin

g

Ø
ko

n
o

m
istyrin

g
1

1

U
SA

O
N

S
IT

E
 E

R
T

 (S
ik

k
e

rh
e

d
s

u
d

s
tyr til b

ra
n

d
fo

lk
)

1
1

1
Sp

o
rin

g a
f b

ra
n

d
fo

lk o
g u

d
styr

0
1

2
Sp

o
rin

g

Sikke
rh

e
d

1
1

U
SA

S
p

o
rts

 A
u

th
o

rity (S
p

o
rts

b
u

tik
s

k
æ

d
e

)
1

1
1

K
u

n
d

e
se

rvice
1

1
2

K
u

n
d

e
se

rvice

V
æ

rd
ifo

rø
ge

lse
  fo

r slu
tb

ru
ge

r
1

1

U
SA

C
o

c
a

-C
o

la
 (S

o
d

a
va

n
d

s
p

ro
d

u
c
e

n
t)

1
1

1
K

u
n

d
e

se
rvice

/

ku
n

d
e

a
d

fæ
rd

1
1

4

Sp
o

rin
g

K
u

n
d

e
se

rvice

V
æ

rd
ifo

rø
ge

lse
  fo

r slu
tb

ru
ge

r

Ø
ko

n
o

m
istyrin

g
1

1

U
SA

W
a

l-M
a

rt S
to

re
s

 

(D
a

g
lig

va
re

h
a

n
d

e
l)

1
1

1
1

5
4

3

Sp
o

rin
g

V
æ

rd
ifo

rø
ge

lse
  fo

r slu
tb

ru
ge

r

Ø
ko

n
o

m
istyrin

g
1

1

U
SA

W
al-M

art Sto
re

s 

(D
agligvare

h
an

d
e

l)
1

1
1

1
5

4
3

Sp
o

rin
g

V
æ

rd
ifo

rø
ge

lse
  fo

r slu
tb

ru
ge

r

Ø
ko

n
o

m
istyrin

g
1

1

Fran
krig

S
e

rg
e

 B
la

n
c
o

 

(S
p

o
rts

u
d

s
tyrs

p
ro

d
u

c
e

n
t)

1
1

1
1

2
4

3

Sp
o

rin
g

Tyve
risikrin

g

Ø
ko

n
o

m
istyrin

g
1

1

Fran
krig

R
ica Le

w
is (Tø

jp
ro

d
u

ce
n

t)
1

1
1

0
1

3

Sp
o

rin
g

V
æ

rd
ifo

rø
ge

lse
  fo

r slu
tb

ru
ge

r

Ø
ko

n
o

m
istyrin

g
1

1

Tysklan
d

D
e

u
tsch

e
 P

o
st D

H
L 

(p
o

st)
1

1
1

3
3

4

Sp
o

rin
g

V
æ

rd
ifo

rø
ge

lse
  fo

r slu
tb

ru
ge

r

Ø
ko

n
o

m
istyrin

g
1

1

Tysklan
d

M
e

tro
 G

ro
u

p
 (D

agligvare
h

an
d

e
l)

1
1

1
1

5
4

3

Sp
o

rin
g

V
æ

rd
ifo

rø
ge

lse
  fo

r slu
tb

ru
ge

r

Ø
ko

n
o

m
istyrin

g
1

1

Tysklan
d

B
M

W
 (B

ilp
ro

d
u

ce
n

t)
1

1
1

3
4

2
Sp

o
rin

g

K
va

lite
tssikrin

g
1

1

Tysklan
d

R
e

w
e

 G
ro

u
p

 (D
agligvare

h
an

d
e

l)
1

1
1

1
1

2
4

Sp
o

rin
g

Tyve
risikrin

g

V
æ

rd
ifo

rø
ge

lse
  fo

r slu
tb

ru
ge

r

Ø
ko

n
o

m
istyrin

g
1

1

S
c
h
w

e
itz

C
h

arle
s V

o
e

ge
le

 G
ro

u
p

(Tø
jp

ro
d

u
ce

n
t)

1
1

1
1

5
3

6

K
u

n
d

e
a

d
fæ

rd

K
u

n
d

e
se

rvice

Sp
o

rin
g

Tyve
risikrin

g

V
æ

rd
ifo

rø
ge

lse
  fo

r slu
tb

ru
ge

r

Ø
ko

n
o

m
istyrin

g
1

1

N
ige

ria

N
ige

ria's N
atio

n
al A

ge
n

cy fo
r Fo

o
d

 an
d

 D
ru

g 

A
d

m
in

istratio
n

 an
d

 C
o

n
tro

l (N
A

FD
A

C
)

(M
e

d
icin

alstyre
lse

)
1

1
1

0
0

2
C

o
u

n
te

rfe
itin

g

K
va

lite
tssikrin

g
1

1

T
o

ta
l

3
6

1
5

1
2

4
5

1
0

0
2

1
6

6
5

7
2

3
2

8
1

5
0

9
3

9
2

1
4

1
2

9
2

2
2

1
4

4
3

1
0

1
8

9



33 
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Figur 5.4 - Anvendelse af RFID 
industrisegmenteret 
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5.2  Anvendelse baseret på industriel segmentering 

RFID kan anvendes indenfor flere forskellige industrier, til alverdens forskellige formål. Det 

er næsten kun fantasien, der sætter grænser (Interview). Derfor finder jeg det interessant at 

analysere anvendelsen med henblik på en industriel segmentering. Til udvælgelse af de 

forskellige industrier, som anvendes til segmentering i den kvantitative undersøgelse, er der 

hentet inspiration fra hjemmesiden www.rfidjournal.com, hvor de internationale case studies 

ligeledes stammer fra (jf. figur 5.2). Hjemmesiden er blandt de mest anerkendte kilder inden 

for RFID og repræsenterer derved en professionel og gennemtænkt tilgang til segmenteringen 

af industrier. Ud fra rfidjournal.com segmenteres der på ti industrier, hvilket ligeledes i dette 

projekt vil være tilfældet. For at undgå dubletter er der foretaget en sammenlægning af CPG 

(Consumer Packaged Goods) og Detailhandel under kategorien Detailhandel. Samtidig er der 

tilføjet en ekstra industri, da adskillige case virksomheder ikke passede ordentligt ind under 

de fundne industrier, men alle passede under kategorien ”Service”. Derved er alle case studies 

indplaceret under de overordnede industrier, der udgør følgende: 

Figur 5.3 - Projektets overordnede industrielle segmentering 

 

 Ud fra observerede case studies som hver især er indplaceret under de ovenstående industrier, 

er det muligt at summere antallet af anvendelser i de respektive industrier, hvilket danner 

grundlag for en nærmere analyse af den industrieller anvendelse af RFID (figur 5.4).  

Ud fra figur 5.4 er det bemærkelsesværdigt, 

at detailhandlen på internationalt plan er 

den industri, hvor RFID anvendes mest. 

Detailhandlen på det internationale marked 

står for 31% af de registrerede anvendelser 

af RFID, hvorimod den på det danske 

marked kun udgør 8% og dermed ligger 

blandt de industrier, hvor RFID er mindst 

anvendt. Den store danske encyklopædi 

beskriver detailhandel som; ”sidste led i 

distributionskæden med salg af mindre varepartier til den endelige forbruger” (Den Store 

Industri-
anvendelse 

Luftfart Forsvar 
Sundheds-

væsen 
Logistik Produktion Emballering Medicinal 

Detail-
handel 

Service Andre 

http://www.rfidjournal.com/
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Danske 2010), hvilket beskriver, at det ikke blot er dagligvarehandel, der er tale om, men alle 

slags varer der bliver solgt på butiksplan. Af de samlede observationer omkring anvendelse af 

RFID i detailhandlen, er det ca. 50% der anvendes inden for dagligvarehandlen, hvilket svare 

til ca. 15% af den samlede anvendelse af RFID på det internationale marked. Heriblandt 

findes Wal-mart, Metro Group og Rewe Group, der anvender RFID inden for distribution og 

lagerstyring. For det danske marked er 50% af observationerne inden for detailhandel 

tilknyttet dagligvarehandlen, hvorved ca. 4% af den samlede anvendelse af RFID finder sted 

inden for dagligvarehandlen. Disse tal er baseret på baggrund af en enkelt observation, hvilket 

ikke anses at være tilstrækkeligt til at kunne drage nogen konklusion ang. anvendelsen af 

RFID i den danske dagligvarehandel. Det antages derfor, at det faktiske tal nok tangerer 

mellem nul og en procent af den samlede danske anvendelse. Dette sker på baggrund af en 

større søgning i de danske medier, interview med fagperson og telefonisk samtale med de 

store danske dagligvarekæder, hvor det ikke har været muligt at finde mere end et enkelt 

eksempel herpå. Den resterende del af detailhandlen består primært af sportsudstyrs- og 

tøjbutikker som ”Serge Blanco”, ”Sports Authority”, ” Rica Lewis” og ” Charles Voegele 

Group”, som primært anvender RFID inden for distribution og lagerstyring. 

Produktion er industrien, hvor flest observationer blev gjort inden for det danske marked, 

hvor hele 28% af den samlede RFID anvendelse ligger. På det internationale marked er det 

den næstmest anvendte industri vedr. RFID anvendelse. Et eksempel herpå er anvendelsen af 

RFID inden for dansk svineproduktion, hvor det er oplagt at anvende teknologien, da 

Danmark hvert år producerer ca. 30 mio. svin, svarende til en eksportværdi på 30 mia. kr. 

(Den Store Danske 2010). Et nyt system kaldet ”Pigtracker” kan udover de primære aspekter 

vedrørende logistik også på sigt bruges til at højne dyrevelfærden og til at sikre 

fødevareproducenterne, at de grise, de forarbejder, ikke har været overmedicineret. RFID 

anvendes primært til sporing inden for produktion, da det letter processen med at lokalisere 

materialer og produkter. RFID kan sammenkobles med virksomhedernes WMS og ERP 

systemer, som derved gør det muligt at mindske lagrene og øge antallet af JIT-leveringer. 

Logistik er den anden mest anvendte industri inden for RFID i Danmark, hvor virksomheder 

som Mærsk, Pack and Sea og Container Centralen anvender teknologien til sporing og 

tyverisikring. Teknologien hjælper dem med at skabe real time opdateringer af, hvor 

virksomhedens containere befinder sig og dermed visibilitet i processerne. Mærsk har i 

samarbejde med IBM udviklet et system, der ved hjælp af RFID og GPS kan give 

virksomheden real time positioner, måle rystelser under fragt og give alarm, hvis containeren 
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bliver åbnet uventet eller afviger fra den planlagte rute. På denne måde kan de yde kunderne 

større sikkerhed samt øge deres kundeservice, da de på ethvert givent tidspunkt kan spore den 

pågældende container. 

Disse tre industrier; detailhandel, produktion og logstik viser, at RFID teknologien er bredt 

anvendelig inden for SCM. Dette udspiller sig ved, at de i grove træk udgør kerneområderne 

inden for Supply Chain Management, nemlig produktion, lager og distribution (Tage Skjøtt-

Larsen et al., Philip B. Schary, Juliana H. Mikkola and Herbert Kotzab 2007), hvilket 

fremkommer af industriernes kernebeskæftigelser. Produktion industriens formål er at 

producere varer, mens logistik industriens formål er distribution, og detailhandlens formål er 

at sælge varer, men endnu vigtigere at sørge for, at der er varer på hylden, der kan sælges og 

derved lager. Dette viser, at der er store anvendelsesmuligheder inden for SCM, og at der ikke 

er tale om et enkeltstående tilfælde, men en igangværende udbredelse af teknologien. 

5.3  Anvendelse baseret på funktionsområder  

P.E. Christensen beskriver anvendelsesområderne inden for logistikledelse som 

materialestyring, produktionsstyring og distributionsstyring, hvilket danner baggrund for de 

valgte funktionsområder; Lager, Produktion og Distribution (P. E. Christiansen 2002). 

Herudover er det valgt at tilføje funktionsområdet Andet, da ikke alle anvendelsesfunktioner 

passer ind under de tre fra logistikledelse.  

Funktionsområderne er opdelt på følgende vis, da der ønskes et overblik over, hvor RFID 

hyppigst optræder og derved et indblik i, hvor RFID teknologien gavner mest på nuværende 

tidspunkt. Det antages, at jo større anvendelse der finder sted, des større ROI må der være på 

kort sigt. Dermed kan dette afsnit give et fingerpeg om, inden for hvilket funktionsområde det 

er mest fordelagtigt at implementere RFID, når der fokuseres på en kortsigtet ROI. 

Figur 5.5 – Oversigt over anvendelsesområder 

 

Anvendelsen af RFID på såvel internationalt som dansk plan er tæt beslægtet, når det ses ud 

fra et funktionsmæssigt perspektiv, hvilket fremgår af figur 5.6.  

Anvendelsesområder Lager 

Produktion 

Distribution 

Andet 
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Distribution udmærker sig som det mest 

anvendte funktionsområde både på 

internationalt og dansk plan, hvilket giver en 

klar identifikation af, at potentialet for at opnå 

de største resultater ved RFID anvendelse 

ligger her. Forklaringen herfor ligger i den 

øgede registreringshastighed og nøjagtighed af 

varer, der giver et øget informations flow og 

effektivisering af processerne. Distribution er 

et yderst vigtigt element inden for SCM, da det 

er en af hovedprocesserne til at nå det endegyldige mål, at have: The right product at the right 

price in the right place at the right time, ((Twist 2005)). 

Funktionsområdet Lager er det næstmest anvendte, når der tales om RFID, hvilket udmærker 

sig i, at lagerstyring kan lettes ved RFID anvendelse. RFID gør det muligt at registrere 

varernes position på lageret automatisk, ved anbringelse af en læser på gaffeltruckens gaffel, 

en tag på pallen og en tag på hyldeforkanten. Gaffeltruckens læser vil derved registrere og 

synkronisere de to tags med hinanden i virksomhedens WMS system. Systemet vil dermed 

holde styr på varernes placering på lageret, uden det kræver menneskelig interaktion, hvilket 

mindsker fejlprocenten. Ved anvendelse af et ERP system vil det muliggøre, at systemet 

automatisk anmoder leverandøren om en ny levering, når lagerniveauet har nået 

genopfyldningsgrænsen. Ses der teoretisk på lagre, fremgår det at; ”Inventory is only 

necessary because af poor information”(Twist 2005). RFID er med til at øge 

informationsflowet og derved mindske lagerbeholdningen (Twist 2005). 

Et ERP system kan gavne Produktionen ved at alarmere producenten rettidigt ang. 

efterspørgsel af varer. Produktion er dog det funktionsområde, hvor RFID er mindst anvendt, 

hvilket kan hænge sammen med, at det er mindre gennemskueligt, hvordan RFID anvendelse 

kan effektivisere produktionen. Et eksempel, hvor RFID gør sig gældende i forbindelse med 

produktion, er hos BMW, hvor teknologien anvendes inden for samlebåndsproduktionen til at 

give medarbejderen information om, hvilket værktøj der skal til for at udføre den specifikke 

handling, som medarbejderen står overfor. Effekten ses i den tidsbesparelse, der opnås ved, at 

medarbejderen ikke skal lede efter det rigtige stykke værktøj. 
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Andet er funktionsområdet, der besidder de anvendelser, der ikke kan karakteriseres som 

tilhørende de tre andre grupper. Dette funktionsområde står både internationalt og i Danmark 

for ca. 20% af de samlede anvendelser. Funktionsområdet indeholder primært 

servicevirksomheder, hvor RFID anvendes til at øge deres kundeservice. 

Figur 5.6 viser, at RFID oftest er anvendt inden for de klassiske SCM områder: lager og 

distribution, men giver ligeledes indtrykket af, at distributionen er det funktionsområde, der 

vil give det største ROI på kort sigt, da den gennemsnitlige anvendelsesprocent her er størst. 

Dette kan dog være en naiv antagelse, når den ikke er baseret på en specifik industri. Det er 

derfor nødvendigt at lave en ”apple-to-apple comparison” for at kunne svare på dette 

spørgsmål og derved sammenligne industrierne med funktionsområderne. 

5.4  Anvendelse som sammenhæng mellem industrier og 

funktionsområder 

For at skabe et retvisende billede af, hvilke funktionsområder RFID hyppigst anvendes på 

indenfor de enkelte industrier, er der nedenfor opstillet matrice 5.3, der sammenfatter 

anvendelsen mellem de to parametre.  

Matrice 5.3 – Sammenhæng mellem Industrier og anvendelsesområder 

 

Det er nu tydeligt, at der er tre industrier (markeret med gul), hvor funktionsområderne 

udmærker sig: Logistik, Detailhandel og Andre. Matrice 5.3 viser ydermere, at vi, i Danmark, 

anvender hele 25% af al RFID implementering til distribution inden for logistik industrien, 

hvilket stemmer overens med afsnit 5.4. om, at funktionsområdet distribution er det mest 

anvendte til RFID. Vi har i Danmark mange kreative ideer, hvilket også er tilfældet inden for 

RFID implementering, da hele 15% af den samlede RFID anvendelse finder sted inden for 

funktionsområdet andet, under de udefinerede industrier. Ses der på det internationale marked 

INT DK INT DK INT DK INT DK

Luftfart 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0%

Forsvar 1% 5% 0% 0% 1% 5% 0% 0%

Sundhedsvæsen 0% 5% 0% 0% 3% 5% 5% 0%

Logistik 1% 0% 0% 0% 7% 25% 0% 0%

Produktion 5% 5% 8% 10% 10% 5% 0% 0%

Emballering 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Medicinal 0% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 0%

Detailhandel 15% 5% 0% 0% 12% 5% 7% 0%

Service 4% 5% 0% 0% 4% 0% 3% 5%

Andre 3% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 15%

Total INT 30% 8% 40% 21%

Total DK 25% 10% 45% 20%

Distribution AndetLager Produktion
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for RFID, fremgår det, at detailhandlen udmærker sig som den største aftager af RFID 

teknologien på de enkeltstående funktionsområder lager og distribution, hvilket ligeledes 

stemmer overens med figur 5.4, at detailhandlen er den største bruger af RFID internationalt. 

Med henblik på ROI på kort sigt, giver matrice 5.3 indtrykket, at der er størst ROI på kort sigt 

inden for funktionsområdet lager, stærkt forfulgt af distribution, når der fokuseres på 

detailhandlen.  

5.5 Formål 

Formålet med anvendelse af RFID vil i langt de fleste tilfælde være at opnå et ROI, hvilket 

kommer af et øget informations flow, som øger visibiliteten i både interne og eksterne 

processer og kan være medvirkende til at optimere integration virksomhederne imellem og 

derved hele værdikæden. Til nærmere præcisering af formålet ved anvendelse af RFID, er der 

valgt en inddeling i logistisk effektivitet, hvor hver enkelt case virksomheds RFID anvendelse 

er registreret i forhold til påvirkningen af henholdsvis leveringsservice og 

logistikomkostninger (P. E. Christiansen 2002). Under udarbejdelse af undersøgelsen viste det 

sig ikke at være tilstrækkeligt, da ikke alle anvendelsesområder er logistik relaterede. 

Begrebet empirisk effektivitet er derfor anvendt til at indkapsle de resterende 

anvendelsesformål, der blev observeret. De underordnede kategorier til logistisk og empirisk 

effektivitet fremgår af nedenstående figur 5.7. 

Figur 5.7 – Anvendelsesformål og effekt ved RFID anvendelse 
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Formål INT DK Gennemsnit Difference

Leveringstid 7,1% 5,8% 6,4% 1,2%

Lagerservicegrad 4,9% 3,6% 4,3% 1,3%

Leveringsoverholdelse 5,8% 5,8% 5,8% 0,0%

Leveringsfleksibilitet 3,4% 2,9% 3,1% 0,5%

Leveringsinformation 7,4% 4,4% 5,9% 3,0%

Lageromkostninger 5,5% 3,6% 4,6% 1,9%

Transportomkostninger 1,5% 3,6% 2,6% 2,1%

Embalage/pakkeomkostninger 2,8% 5,1% 3,9% 2,3%

Administrative omkostninger 11,0% 10,9% 11,0% 0,1%

Mangelomkostninger 7,4% 8,0% 7,7% 0,7%

Kundeadfærd 2,1% 2,2% 2,2% 0,0%

Kundeservice 5,2% 5,8% 5,5% 0,6%

Sporing 11,7% 10,2% 10,9% 1,4%

Counterfeiting 0,3% 0,0% 0,2% 0,3%

Kvalitetssikring 4,0% 4,4% 4,2% 0,4%

Sikkerhed 2,1% 4,4% 3,3% 2,2%

Tyverisikring 3,7% 5,1% 4,4% 1,4%

Værdiforøgelse for slutbrugeren 6,4% 8,0% 7,2% 1,6%

Økonomistyring/måling 7,7% 5,8% 6,8% 1,8%

Total 100% 100% 100% 0,0%
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På baggrund af undersøgelsen er 

virksomhedernes anvendelsesformål opdelt efter 

de overordnede anvendelsesformål; 

Leveringsservice, Logistikomkostninger og 

Anden formålsanvendelse, jf. figur 5.8. Heraf 

ses det, at tendenserne for anvendelse af RFID 

stort set er ens på det danske og det 

internationale marked. Det ses derfor 

nødvendigt at udpensle de overordnede 

anvendelsesformål, da der ønskes kendskab til 

de specifikke formåls vægtning for at skabe et 

klarere billede af tendenserne inden for den progressive anvendelse. 

Tages der udgangspunkt i matrice 5.4, ses det, at der inden for Logistikomkostninger under 

Logistisk effektivitet primært anvendes RFID til at nedbringe de administrative omkostninger 

samt mangel-omkostninger (mørkegrønne felter), hvilket er gældende for såvel det 

internationale som det danske marked.  

Matrice 5.4 – Detaljeret formålsanvendelse af RFID 
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At det primære formål ved anvendelse af RFID er at nedbringe administrative omkostninger, 

kan besvares ved, at der her er et kortsigtet ROI, hvor investeringen viser sit værd. Kigges der 

nærmere på formålsanvendelse inden for Leveringsservice, gør det sig gældende, at den 

hyppigste anvendelse af RFID tjener leveringstiden, leveringsoverholdelsen og 

leveringsinformationen som formål (grønne felter). Disse formål kan skyldes, at man ønsker 

en optimering af sin downstream SC, da alle tre anvendelsesformål tjener JIT levering. Øget 

leveringsinformation skaber en større relation virksomhederne imellem. Sammen med øget 

leveringstid og leveringsoverholdelse kan konkurrenceevnen inden for forsyningskæden øges 

og dermed står ens SC stærkere konkurrencemæssigt mod andre SCs (Tage Skjøtt-Larsen et 

al., Philip B. Schary, Juliana H. Mikkola and Herbert Kotzab 2007). Tages de resterende fem 

anvendelsesformål inden for Logistisk effektivitet i betragtning, ses det, at de kun i et moderat 

omfang er omdrejningspunkt for RFID anvendelse. Minimering af transportomkostninger og 

leveringsfleksibilitet (røde felter) viser sig som de mindst anvendte formål i forbindelse med 

RFID anvendelse. 

Sporing udmærker sig som den hyppigste målsætning i forbindelse med Anden 

formålsanvendelse af RFID (mørkegrønt felt). Dette udmønter sig ved, at teknologiens 

egentlige hovedformål er at spore og identificere objekter, hvorudfra mange andre 

anvendelsesmuligheder er opstået. Sporing gør det muligt at skabe værdiforøgelse for 

slutbrugeren, da kundens ordre hurtigere kan fremfindes og derved kan leveringstiden 

nedbringes. Det er dog ikke kun i forbindelse med plukning, at RFID anvendes til sporing. 

RFID gør det muligt for virksomhedens WMS, automatisk at registrere varer, der kommer ind 

og forlader lageret/DC’et, hvilket kan linkes sammen med virksomhedens regnskabssystem 

og derved anvendes til økonomistyring/måling. Dette er ligeledes med til at reducere de 

Administrative omkostninger som tidligere beskrevet. Kundeadfærd, counterfeiting og 

sikkerhed (røde felter) er observeret som de mindst anvendte formål i undersøgelsen. Til dette 

skal der dog knyttes, at sikkerhed er et særdeles anvendt formålsområde verden over, da stort 

set alle butiksalarmer består af RFID teknologi. Dette fremgår ikke af undersøgelsen, da ingen 

af de fremsøgte case studies specifikt omhandlede anvendelse af RFID som tyverialarm, men 

derimod som sikkerhedsforanstaltninger for minearbejdere osv. Counterfeiting er et stort 

problem i tredjeverdenslande inden for medicin, hvilket derfor forventes at blive et 

anvendelsesområde, der vil eksplodere i de kommende år. Kundeadfærd er et af de mere 

sensitive anvendelsesformål, da der her findes lovgivning omkring privatlivets fred. 

Krænkelse heraf kan let finde sted, hvilket vil blive diskuteret nærmere i kapitel 8. 
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Figur 5.9 - Implementeringsår 

Internationalt Danmark

Sammenholdes det danske og det internationale marked, ses det, at tendenserne i store træk er 

ens. De største differencer på de to markeder findes under henholdsvis Leveringsinformation, 

Emballage/pakkeomkostninger og Sikkerhed (gule felter), hvilket er nogle af de mindst 

anvendte anvendelsesformål. Hermed kan det antages, at de internationale og danske 

tendenser ang. formålsanvendelse af RFID i store træk er ens. 

5.6 Implementeringsår 

Figur 5.9 viser udviklingen inden for anvendelse af RFID i virksomheder fra 2003 og op til i 

dag. Det er bevidst valgt ikke at gå længere tilbage, da tidligere anvendelse formentlig er 

udskiftet med nyere teknologi, samt at Wal-Mart og Metro, som danner grundstenene til 

anvendelse af RFID teknologi i dagligvarehandlen, startede implementeringen af RFID på 

distributionsniveau i 2003 (RFID Journal 2003, Jonathan Collins 2006). Udviklingen på det 

internationale marked har i store stræk været stigende siden 2003, hvorimod det danske 

marked har en større standardafvigelse, da der ingen eksempler på implementering er 

observeret i 2006. Dette skyldes formentlig den relativt snævre mængde af fremskaffende 

case studies omkring RFID anvendelse på det danske marked. Overordnet viser figur 5.9 en 

stigende interesse for RFID de senere år og dermed at teknologien tager til inden for mange 

forskellige anvendelsesområder. At begge kurver aftager merkant i 2010 kan hænge sammen 

med manglende case studies vedr. de nyeste implementeringer, hvilket giver et unøjagtigt 

billede af teknologiens fremgang og vender tilbage til, at RFID anvendelse er en 

konkurrenceparameter (jf. afsnit 5.1.). 
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Figur 5.10 - Sammenhæng mellem formål og implementeringsår 

Internationalt - Leveringsservice
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5.7 Sammenhæng mellem formål og implementerings år 

Sammenlignes formålsanvendelse med implementeringsår for henholdsvis det internationale 

og det danske marked, fremkommer figur 5.10. Her ud fra er der to nævneværdige udsving, 

da Anden formålsanvendelse i Danmark udmærker sig i 2004. Dette var året, hvor Legoland 

valgte at implementere RFID til sporing af børn i forlystelsesparken, samt Silkeborg bibliotek 

valgte at anvende RFID til at holde styr på samtlige materialer i biblioteket. Dette system har 

senere bredt sig til stort set alle biblioteker i Danmark (Styrelsen for Bibliotek og Medier 

2010). Det andet nævneværdige udsving er forårsaget af Anden formålsanvendelse i 2009 på 

internationalt plan, hvor hele 16% af de samlede implementeringer i perioden 2003-10 fandt 

sted. Dette illustrerer en tendens til, at der frem mod i dag er større fokus på at anvende RFID 

teknologien alternativt, frem for til logistisk effektivitet. De resterende formål, som RFID 

anvendelse sigter mod, viser en ensartethed, der alle peger på en teknologi i fremgang, når 

blot man ser bort fra det ukorrekte fald i 2010. At alle formålsområder viser et drastisk fald i 

2010 underbygger påstanden i afsnit 5.6 omkring manglende ”up-to-date” cases i 

undersøgelsen. Figur 5.10 viser, at RFID tjener mange formål for de fokale virksomheder, 

men i hvor stor grad RFID anvendelse skaber værdi for andre end den fokale virksomhed, ses 

relevant i et SC perspektiv. 
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5.8 Holistisk værdiskabelse? 

For at finde frem til hvorvidt RFID anvendes i 

forhold til at være til fordel for andre, er svaret på 

dette spørgsmål noteret for hver af virksomhederne, 

der indgår i undersøgelsen. Dette muliggør at 

fremstille en samlet oversigt for hele undersøgelsen, 

som fremgår af figur 5.11, der tydeliggør de store 

forskelle, der er på det internationale og det danske 

marked. På det internationale marked er det 57% af 

RFID implementeringerne, der tjener en 

fordelsbetinget anvendelse for andre, hvorimod det 

på det danske marked er hele 87%. Dette viser, at vi 

på det danske marked ikke ønsker at investere og 

implementere en teknologi, der kun tjener et enkelt formål. Vi ønsker at få så meget ud af 

investeringen som muligt og tager derfor et holistisk anvendelsessynspunkt, før der foretages 

en gennemtænkt implementeringsproces. I de fleste eksempler, som fremgår af 

undersøgelsen, bliver RFID anvendt til at skabe værdiforøgelse for slutbrugeren i form af 

kortere leveringstid, højere leveringsoverholdelse og øget leveringsinformation (jf. afsnit 

5.6.).  

5.9  Supply chain vs. Stand alone 

Afsnit 5.8. viste, at hoveddelen af alle RFID 

implementeringer skaber værdi for andre, men ikke 

hvorvidt aktørerne er SC eller stand alone orienteret. 

Det er derfor sammenfattet i figur 5.12, hvorvidt det er 

SC eller stand alone løsninger, implementeringerne er 

foretaget med henblik på. Undersøgelsen har vist, at 

langt størstedelen af implementeringerne anvendes som 

stand alone løsninger. Hele 71% af de internationale 

virksomheder og 60% af de danske anvender det til at 

optimere egne processer, uden at have leverandører eller 

kunder med inde over optimeringsprocessen. Dette kan 

hænge sammen med, at stand alone løsninger ikke er velegnet til SC anvendelse, som f.eks. 

Pack & Sea, en dansk virksomhed der lejer fiskekasser ud til transport af fisk verden over. De 
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Figur 5.13 - RFID aktør vs. 
funktionsområde 

Internationalt Danmark
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Figur 5.14 - Sammenhæng mellem RFID aktør og implementeringsår 

Internationalt - Stand alone

Danmark - Stand alone

Internationalt - Supply Chain

Danmark - Supply Chain

anvender RFID til at spore deres kasser for på den måde at mindske svind (Jf. bilag 15). For at 

klarlægge hvor stor en del af stand alone løsningerne, der ikke muliggør SC anvendelse, vil 

afsnit 5.11 detaljeret redegøre for sammenhængen mellem funktionsområde og stand 

alone/SC løsninger. 

5.10 Sammenhæng mellem funktionsområder og SC/stand alone løsninger 

Søjlediagrammet i figur 5.13 viser tydeligt 

ét sted, hvor RFID anvendelse i en SC 

sammenhæng gør sig gældende. Det er 

inden for Distribution. Undersøgelsen har 

vist, at der i Danmark er næsten dobbelt 

så stort fokus på at anvende RFID i SC 

sammenhæng inden for distribution, som i 

udlandet. Det ses som en generel tendens, 

at procentdelen af SC orienterede 

løsninger, varierer meget fra Danmark til 

udlandet. Der ses ikke generelle tendenser 

for, hvorvidt Danmark er bedre eller 

dårligere end udlandet til at implementere 

SC løsninger over alle fire funktionsområder. Dog ses en ensartethed i forbindelse med 

fordelingen af stand alone løsninger på de fire funktionsområder, både for det danske og det 

internationale marked. Figur 5.13 viser tilbage til afsnit 5.5. og underbygger, at RFID 

anvendelse oftest foregår inden for funktionsområderne Distribution og Lager. For at give et 

klarere billede af, hvilke tendenser der viser sig inden for RFID anvendelse i SC 
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sammenhæng over tid, ses det nødvendigt at sammenligne dækningsomfanget af SC og stand 

alone løsninger med tidsudviklingen, hvilket fremgår af figur 5.14.  

Her ses det, at stand alone løsningerne har taget til i de senere år, både hvad angår det 

internationale og det danske marked, hvorimod SC løsningerne i forbindelse med RFID 

implementering ligger på et stabilt niveau, men hvor der inden for det internationale marked 

dog har været et mindre opsving. Generelt giver dette indtrykket af, at det primært er stand 

alone løsninger, der driver fremgangen inden for RFID udbredelse, hvilket viser en 

manglende observans over for fagområdet SCM. Virksomheder agerer først og fremmest efter 

en opportunistisk adfærd, da de ønsker at tilfredsstille egne interessenter først og i anden 

række undersøger, hvordan de kan få udbytte af integration og samarbejdet med andre led i 

forsyningskæden (Tage Skjøtt-Larsen et al., Philip B. Schary, Juliana H. Mikkola and Herbert 

Kotzab 2007). At RFID implementeres på stand alone niveau, forhindrer i mange tilfælde 

ikke muligheden for SC løsninger på et senere tidspunkt, så længe der ligger en RFID 

standard bag, som begge parter i samarbejdet anvender. Ofte er det softwaren bag, der er 

kernen i et SC samarbejde ((Twist 2005). 

5.11 Effekten af RFID implementering 

Undersøgelsen har vist, at effekten, i de fleste tilfælde, lever op til forventningerne og i nogle 

tilfælde overgår forventningerne (jf. bilag 14 & 15). Kun i sjældne tilfælde er der ikke oplevet 

effekt, hvilket kan forklares ved, at implementeringerne er relativt nye og derved ikke har nået 

at synliggøre sin effekt. Dette er bl.a. tilfældet hos det nybyggede hotel Nelson Lodge i 

Canada, hvor man har valgt at implementere RFID som nøglekortsystem til værelserne, da 

ønsket er at fremtidssikre hotellet i forbindelse med den nye teknologis indtræden i 

skiområdet. På den måde vil det være muligt at have et kort til både lift, hotel og regninger. 

Mange andre steder har effekten allerede vist sig, bl.a. hos teleselskabet Telstra i Australien, 

hvor RFID har forbedret visibiliteten og dermed lagerpræcisionen fra 65% til 99%, samtidig 

med at tidsforbruget ved varemodtagelse er reduceret med 75% og tidsforbruget ved plukning 

og søgning efter bortkomne varer er reduceret med 50%. Reducering af tidsforbrug finder sted 

i adskillige af undersøgelsens observationer, b.la. har Logistik virksomheden Toll Global 

Logistics sparet 625 mandedage årligt ved automatisk sporing af produkter via RFID 

teknologi. Bryggeriet Asahi Breweries, Ltd. i Japan har reduceret modtagelsestiden på hver 

enkelt fustage fra 30 sek. til 3 sek., mens de årligt modtager 400.000 fustager, giver dette en 

besparelse på 3.000 mandetimer. Andre virksomheder forøger produktionen ved hjælp af 

RFID, f.eks. har frugtproducenten EastPack shippet 2 mio. flere kasser med frugt end året før, 
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svarende til en stigning på ca.20%. At give et klart svar på hvor stort ROI er ved 

implementering af RFID er umuligt, da der er tusindvis af faktorer, der spiller ind, men 

undersøgelsen har generelt vist, at der er stor sandsynlighed for ROI ved investering i RFID 

teknologi i såvel de interne som de eksterne processer. 

Ses der på dagligvarehandlen, er det svært at spore den direkte effekt af RFID. Det vides dog, 

at RFID anvendes inden for lager og distribution hos både Wal-Mart, Metro og Rewe Group, 

hvilket i andre brancher har vist sig at have effekt. Hvorvidt virksomhederne opnår ROI 

afhænger af, hvor gode de er til at udnytte det potentiale, der ligger i RFID teknologien. 

5.12  Sammenfatning 

Tendenserne inden for RFID anvendelse kan nu sammenfattes på baggrund af ovenstående. 

Internationalt set er det identificeret, at langt de fleste tilfælde af RFID anvendelse finder sted 

inden for industrierne detailhandel, mens vi i Danmark hyppigst anvender teknologien inden 

for produktionsindustrien. Ved nærmere undersøgelse af funktionsanvendelsen viste det sig, 

at RFID både internationalt og i Danmark oftest anvendes inden for distribution og næst oftest 

til lagerstyring. Ved sammenkobling af industrier og funktionsområder viser det sig, at man i 

Danmark anvender 15% af den samlede RFID anvendelse til alternative formål, hvilket viser 

danskerne kreativitetssans. Tages formålsanvendelse i betragtning, er det ligeledes anden 

formålsanvendelse der er hyppigst fremtrædende i forhold til logistisk effektivitet, som ellers 

ligger teknologiens oprindelige formålstanke nær. Gennem nærmere undersøgelse af denne 

observation, fremstår det, at virksomhederne ønsker at spare på de administrative 

omkostninger ved større visibilitet gennem bedre sporing via RFID anvendelse. 

Undersøgelsen har endvidere vist, at RFID anvendelsen har været tiltagende de seneste år, 

samt at der i 2009 skete et stort fremskridt i antallet af RFID implementeringer til anden 

formålsanvendelse. I Danmark ses der et klart tegn på, at RFID anvendelse bliver foretaget 

med henblik på holistisk værdiskabelse, mens der internationalt kun er en begrænset majoritet 

af anvendelserne, der skaber værdi for andre. Selvom dette er tilfældet, er størstedelen af 

anvendelserne stand alone løsninger for begge markeder, hvilket hænger sammen med, at 

værdiskabelsen i mange tilfælde ligger hos kunden i form af forøget service, og derved 

anvendes teknologien ikke på SC-niveau. Sammenfattes dette, anvendes RFID mest inden for 

distribution på det danske marked, både hvad angår stand alone og SC løsninger, mens det 

internationale marked er størst tilhænger af stand alone løsninger inden for distribution og 

lagerstyring, hvilket stemmer overens med de tidligere identificerede hyppigst forekommende 

funktionsanvendelser. Tages udviklingstendensen på baggrund af denne undersøgelse i 
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betragtning, ses der en klar tendens af, at fremgangen inden for RFID anvendelse er båret af 

stand alone løsninger, hvilket viser manglende fokus på SC-løsninger, som ellers kan give 

den største effekt. 

Det viser sig, at ca. 15% af den samlede RFID anvendelse på det internationale marked ligger 

i dagligvareindustrien. Heriblandt findes Wal-Mart, Metro Group og Rewe Group, der 

anvender RFID inden for distribution og lagerstyring. For det danske marked er identificeret, 

at ca. 4% af den samlede RFID anvendelse finder sted inden for dagligvarehandlen. Da dette 

tal er hentet ud fra en meget lille population af observationer, er det realistiske bud på RFID 

anvendelse i dansk dagligvarehandel nok nærmere mellem nul og én procent. Undersøgelsen 

har vist, at dansk dagligvarehandel stort set ikke anvender RFID teknologi, hvilket stemmer 

overens med udtalelser fra administrerende direktør Michael Jensen fra RFID virksomheden 

”Prosign RFID”; 

”Så selv om der efterhånden er mange, der i større eller mindre grad bruger 

RFID, er der desværre ikke mange historier vi må offentliggøre – dog kan jeg da 

tilføje, at dagligvarehandlen i DK ikke er de mest aktive med at indføre RFID, 

men det fremgår vist også af vores referenceliste.”  

Kilde: Jensen. 2010, interview, bilag 5  
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6 Identifikation af aktuelle udfordringer inden for RFID 

Afsnittet har til formål at identificere de aktuelle udfordringer, der eksisterer inden for RFID 

anvendelse med henblik på implementering i dansk dagligvarehandel, samt dermed at besvare 

arbejdsspørgsmål 2. Fremgangsmåden er baseret på en eksplorativ deduktiv tilgang i 

forbindelse med indsamling af empirisk data. Resultaterne fremfindes ved først at identificere 

de generelle internationale udfordringer, der omtales i de undersøgte videnskabelige artikler, 

bøger og fagpresse, for at danne et generelt indtryk af de samlede udfordringer, der er 

forbundet med anvendelsen af RFID. Herefter identificeres de hyppigst forekommende 

udfordringer, som vil danne baggrund for den videre analyse i forbindelse med besvarelse af 

problemformuleringen. Da sandsynligheden for, at de generelle internationale udfordringer 

også gør sig gældende på det danske marked, ikke er 100 procent, er der foretaget en 

undersøgelse i den danske fagpresse, samt et interview med den tekniske chef for GS1 

Danmark, Per Kiilsholm, omkring specifikke danske udfordringer i forbindelse med RFID 

anvendelse. Disse specifikke danske udfordringer sammenholdes med de generelle 

internationale udfordringer, hvorved de generelle udfordringer for det danske marked 

identificeres. Da der ønskes indsigt i de aktuelle udfordringer og derved de udfordringer, der 

er relevante i forhold til i dag, er der anvendt en induktiv tilgang ved anskaffelse af ”up-to-

date” viden inden for området. De fleste observationer i undersøgelsen bygger på kilder 

tilbage fra 2004-2007, hvilket øger sandsynligheden for, at de fundne udfordringer er 

”outdated”, da RFID teknologien er i rivende udvikling og udfordringerne derved ikke 

længere er relevante at forholde sig til. Derfor er der taget kontakt til administrerende direktør 

Michael Jensen fra RFID virksomheden ”Prosign RFID”, samt ”Founder and Editor” Mark 

Roberti fra RFID vidensdatabasen ”RFID Journal”, som begge var i stand til at afklare, hvilke 

af de fremfundne udfordringer der stadig er relevante, og hvilke der er ”outdated” (jf.bilag 4 

& 5). Ved at veje disse informationer op mod de identificerede udfordringer, er det muligt at 

skabe et øjebliksbillede af, hvilke udfordringer der findes i dag, og dermed hvilke 

udfordringer der skal fokuseres på i den efterfølgende analyse. 

Figur 6.1. - Illustrativ struktur over identifikation af aktuelle udfordringer 
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A: Montgomery (2006) K: Eckfeldt (2005) U: Yan, Zhang, Yang and Ning (2008)

B: Aberdeen Group (2005) L: Commonwealth of Australia (2006) V: Gnissios (2005)

C: Swanton (2005) M: Leong, NG and Cole (2006)

D: VDC (2006) N: Asif and Mandviwalla (2005)

E: ATK and KSA (2004) O: Michael and McCathie (2005) X: Mark Roberti (2010)

F: Davison and Smith (2005) P: Huber, Michael and McCathie (2007) Y: Drobac (2010)

G: Wu, Nystrom, Lin and Yu (2006) Q: Angeles (2005) Z: Acidre (2010)

H: Seymour, Lambert-Porter and Willuweit -(2007) R: Juels (2006) Æ: Shridhar (2010)

I: Cooke (2005) S: Staake, Thiesse and Fleisch (2005) S: Staake, Thiesse and Fleisch (2005) Ø: Mark Roberti (2010)

J: Walker (2004) T: Slettemås (2009) Å: Jørgensen (2009)

W: Technologies Department Kelley School 

of Business Indiana University (2007)

6.1  Identificering af generelle internationale udfordringer  

Nedenstående matrice 6.2 viser de identificerede udfordringer, der opstår i forbindelse med 

anvendelse af RFID. Ved udfærdigelse er der hentet inspiration fra Chris Upfold og Haidi Liu 

(Upfold and Liu 2009), der med deres studier har givet ideen til opstillingen.  

Matrice 6.1 – Forfatterreferencer der henviser fra matrice 6.2  

Matrice 6.2 - Matrice over gennerelle internationale udfordringer 

  
Bøger

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Godkendelses udfordringer 1 1 2

Afventer næste generation af teknologi 1 1

Frygt for krænkelse af privatlivets fred 1 1 1 1 4

Nuværende teknologi er tilfredstillende og vil arbejde sig 

hurtigere og bedre 
1 1 1 1 4

Kunder og leverandører vil ikke bruge det 1 1 1 3

Sundshedsmæssige udfordringer 1 1 2

Høje omkostninger på hardware og infrastruktur 1 1 1 1 1 1 1 7

Høje omkostninger på software, integration service og support 1 1 1 1 1 1 6

Høj pris på tag's 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

Krav om høj grad af forandring i forretningsprocesser 1 1 1 1 4

Implementerings udfordringer 1 1 1 3

Integrerings udfordringer 1 1 1 1 1 5

Manglende bevisthed 1 1 1 3

Mangel på indsigt i nødvendige applikationer 1 1 2

Mangel på business case eller uoverbevisende business case 1 1 2

Mangel på kundeefterspørgsel 1 1 2

Mangel på seniorleder support 1 1 2

Mangel på faglært personale 1 1 1 3

Mangel på standarder 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14

Datasynkronisering skal være på plads først 1 1 1 3

Ingen overbevisende værdiposition 1 1 2

Ikke et identificerbart nødvendigt onde 1 1

Ikke egnet til produktsortiment 1 1

Dårlige præcitions- og læseegenskaber af tag's 1 1 1 1 1 1 1 1 8

Produktet er ikke optimalt til RFID brug 1 1

Sikkerhed 1 1 2

Dataen vil overvælde virksomhederne 1 1 1 3

Uklare fordele ved RFID 1 1 2

Uklart ROI 1 1 1 1 1 5

Umoden industri 1 1 1 3

Uenighed om hvilket led der betaler tag'en i en supply chain 1 1

Teknologien er ikke udviklet nok til SC brug 1 1

Generelle udfordringer indenfor RFID implementering
FagpresseVidenskabelige artikler

Total

Kilder: jf. litteraturliste 
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Der er via undersøgelsen fremkommet ti generelle udfordringer (grønne felter), som er de 

hyppigst omtalte emner og derved også antages som de største udfordringer inden for 

området. Det ses dog nødvendigt at holde de syv mindre hyppige udfordringer for øje (gule 

felter), da undersøgelsen ikke indeholder nok observationer til, at der kan generaliseres ud fra 

den. Disse udfordringer vil holdes in mente, indtil undersøgelsen har givet et entydigt svar på, 

hvilke udfordringer der skal fokuseres på i analysen i forbindelse med anvendelse af RFID 

inden for dansk dagligvarehandel. 

6.2  Identificering af danske udfordringer 

Identificeringen af danske udfordringer inden for RFID anvendelse er fundet via Infomedia 

ved søgning på ”RFID Danmark” inden for samtlige danske medier, hvilket gav 853 hits. 

Dette gav anledning til en indsnævring af søgningen, til kun at søge i artikelhovedet, hvilket 

resulterede i 80 hits. Blandt disse 80 artikler blev i alt identificeret to udfordringer, som ikke 

indgår i de internationale udfordringer. Via denne undersøgelse kan det antages, at vi i 

Danmark står over for de stort set samme udfordringer, som optræder internationalt, samt at vi 

yderligere har tre udfordringer at kæmpe med, hvilke beskrives nærmere nedenfor. 

I Danmark er vi ikke så meget anderledes end i resten af den vestlige verden, når det drejer sig 

om teknologiudvikling. Vi kan dog ikke så godt lide at sælge skindet, før bjørnen er skudt, 

hvorfor vi generelt ikke laver vovede investeringer. Derfor oplever vi i Danmark en stor 

udfordring i forbindelse med implementering af RFID, nemlig at vi venter, indtil andre har 

afprøvet teknologien og derved er overbeviste om, at den virker (Arne Rask 2008). Danmark 

står derved over for udfordringen, der efterfølgende vil blive kaldt; Afventende positionering. 

Da RFID teknologien har en relativt nylig indtrængen i Danmark, er virksomheder mindre 

villige til at dele business cases omkring RFID 

anvendelse, fordi de ser det som en konkurrenceparameter 

(jf. afsnit 5.2). På denne måde tilbageholdes information 

omkring, hvor værdiskabende teknologien kan være, samt 

hvor der findes faldgrupper i forbindelse hermed, hvilket 

holder interessen og efterspørgslen på et stabilt lavt 

niveau. Denne lukkethed udgør en udfordring på det 

danske marked, da en udbredelse er nødvendig for 

teknologiens og virksomhedernes succes i forbindelse 

med SC. Denne udfordring kaldes efterfølgende; 
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Manglende vidensdeling. 

Dansk dagligvarehandel har mange års erfaring med ”forecast”, hvilket løfter os op på et 

relativt højt niveau inden for logistik og SC, i forhold til mange lignende virksomheder rundt 

omkring i verden. RFID implementering optimerer processerne ved, at de fleste manuelle 

håndteringer vil kunne ske automatisk, og derved opnår man besparelser på antallet af 

arbejdstimer. Derfor er spændet med hensyn til det ROI, vi kan opnå, relativt mindre end 

mange udenlandske virksomheders spænd (Kiilsholm, 2010, interview, bilag 2)(Figur 6.2). 

Udfordringen kan identificeres som ”Uklart ROI”, men er særlig for det danske marked og 

binder virksomhederne til de allerede kendte teknologier som stregkoden. Derved 

identificeres denne udfordring også som ”Nuværende teknologi er tilfredsstillende og vil 

arbejde sig hurtigere og bedre”. 

6.3  Identificering af nuværende aktuelle udfordringer 

For at opnå en oversigt over udfordringer, der er aktuelle for det danske marked i 2010/2011, 

vil udtalelser fra henholdsvis Michael Jensen og Mark Roberti nu anvendes til at verificere 

eller falsificere de sammenlagte fundne udfordringer for både det internationale og det danske 

marked (jf. matrice 6.2). Michael Jensen klarlægger neden for udfordringen; ”Manglende 

vidensdeling” (jf. afsnit 6.2), hvilket er påvirkende og medskabende til den manglende 

udbredelse. 

”kigger man på USA er de klart længere fremme end Danmark, men endnu vigtigere så har de indset 
at de største gevinster ved brug af RFID først kan indløses når alle, eller i hvert fald flertallet, bruger 
RFID og man dermed kan indsamle og ikke mindst udveksle data automatisk. Indtil videre holder 
danske virksomheder desværre kortene tæt til kroppen ud fra tesen at de derved beskytter deres 
investering – i USA gør man det modsatte uden dog at gå i detaljer omkring hvordan man løser 
forskellige tekniske udfordringer som anses som værende forretningshemmeligheder.” 

Kilde: Jensen 2010, jf. bilag 5 

 
Ydermere gør han det klart, at teknologiske udfordringer ikke længere er gældende, da der i 

dag både findes EPC og ISO standarder, samt at læserne (i hvert fald topmodellerne) er super 

hurtige og præcise. Man har tidligere kæmpet med at få teknologien til at virke i nærheden af 

metal og væske, da metal reflekterer ”tomme” signaler, mens væske absorberer radiobølger. 

Dette underbygger Per Kiilsholm, der ligeledes oplyser, at det ikke længere er de teknologiske 

udfordringer, der gør sig gældende (jf. interview, bilag 2). Mark Roberti understreger dog, at 

udfordringerne stadig eksisterer, da det af og til opleves, at en læser på en gaffeltruck scanner 

samtlige tags den passerer, når den kører ned gennem gangene på lageret, grundet ukorrekt 

indstilling af læserens frekvens. Problemet er dog muligt at arbejde sig udenom, men er med 
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til at øge implementerings-omkostningerne til lønning af eksperter på området (Roberti 2010, 

jf. bilag 4). Visse teknologiske udfordringer er vigtige inden for dagligvarehandel, når der ses 

på implementering af RFID på slutbrugerniveau, men skaber ikke en større barriere på SC 

niveau, end at der er høje omkostninger forbundet med undvigelse heraf i forbindelse med 

implementering af RFID. Udfordringen ”Dårlige præcisions- og læseegenskaber af tag's” 

lægges derfor ind under ”Høje omkostninger på software, integrerings service og support” og 

vil derved ikke blive selvstændigt behandlet i projektet. 

Ud fra ovennævnte udtalelser af Jensens og Roberti, samt kapitel 6 som helhed, er samtlige 

fundne udfordringer stillet op i matrice 6.3, der har til hensigt at give et samlet overblik over, 

hvilke udfordringer der er aktuelle for den nuværende situation og derved klarlægge, hvilke 

udfordringer mit framework for analysen skal indeholde.
5
  

Matrice 6.3. – Oversigt af identificering af aktuelle udfordringer 

 
 

Udfordringen ”manglende standarder” skaber en uenighed mellem Michael Jensen og Mark 

Roberti, hvilket gør denne udfordring relevant at medtage i analysen, da der her kan være en 

barriere i forbindelse med implementering af RFID inden for dansk dagligvarehandel. 

Ligeledes er det bemærkelsesværdigt, at udfordringerne ”Implementerings udfordringer” og 

”Mangel på faglært personale” fremhæves af Micheal Jensen, som to store udfordringer, 

                                                
5 Identificering af Jensens og Roberti’s udfordringer fremgår af bilag 6. 

Overordnede segmentering af 

udfordringer
Generelle Internationale udfordringer 

Danske udfordringer udover de 

internationale

Danske Up-to-data udfordringer

 (Michael Jensen, 2010)

Internationale Up-to-date 

udfordringer

(Mark Roberti, 2010) 

Valgte udfordringer 

der skal udgøre mit 

framework
Mangel på standarder Mangel på standarder Mangel på standarder JA

Dårlige præcisions- og læseegenskaber af 

tag's

Dårlige præcisions- og 

læseegenskaber af tag's

Dårlige præcisions- og 

læseegenskaber af tag's
NEJ

Høje omkostninger på hardware og 

infrastruktur

Høje omkostninger på hardware og 

infrastruktur
JA

Høje omkostninger på software, 

integrerings service og support

Høje omkostninger på software, 

integrerings service og support
JA

Høj pris på tag's Høj pris på tag's JA

Uklart ROI Uklart ROI grundet højere SC niveau Uklart ROI JA

Integrerings udfordringer Integrerings udfordringer JA

Implementerings udfordringer Implementerings udfordringer JA

Mangel på faglært personale Mangel på faglært personale JA

Datasynkronisering skal være på plads først NEJ

Krav om høj grad af forandring i 

forretningsprocesser

Krav om høj grad af forandring i 

forretningsprocesser
JA

Manglende bevisthed NEJ

Nuværende teknologi er tilfredsstillende og 

vil arbejde sig hurtigere og bedre 

Nuværende teknologi er 

tilfredsstillende og vil arbejde sig 

hurtigere og bedre 

Nuværende teknologi er 

tilfredsstillende og vil arbejde sig 

hurtigere og bedre 

JA

Kunder og leverandører vil ikke bruge det NEJ

Dataen vil overvælde virksomhederne NEJ

Umoden industri NEJ

Afventende postionering JA

Vidensdelings udfordringer Manglende vidensdeling Manglende vidensdeling JA

Privatlivets fred
Frygt for krænkelse af privatlivets fred

Frygt for krænkelse af privatlivets 

fred indenfor dagligvarehandel
JA

Tekniske udfordringer

Omkostninger og ROI

Implementering og integrering

Organisationelle udfordringer

Konservative udfordringer
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Analyseafsnit Overordnede Udfordringer Underordnede Udfordringer

Tekniske udfordringer Mangel på standarder

Høje omkostninger på hardware og 

infrastruktur

Høje omkostninger på software, 

integrerings service og support

Høj pris på tag's

Uklart ROI

Integrerings udfordringer

Implementerings udfordringer

Mangel på faglært personale

Organisatoriske udfordringer
Krav om høj grad af forandring i 

forretningsprocesser

Nuværende teknologi er 

tilfredsstillende og vil arbejde sig 

hurtigere og bedre 

Afventende postionering

Vidensdelings udfordringer Manglende vidensdeling

Downstream Privatlivets fred
Frygt for krænkelse af privatlivets 

fred

Omkostninger og ROI

Implementering og integrering

Konservative udfordringer

Matrice 6.4. - FRAMEWORK for analysen

Upstream

hvilke ellers blev identificeret som mindre vigtige, under de generelle internationale 

udfordringer (jf. afsnit 6.1). Matrice 6.3. giver nu en klar identifikation af, hvilke udfordringer 

der er aktuelle i dag i forbindelse med implementering af RFID og dermed svaret på, hvilke 

udfordringer der skal indgå i analysen for at komme nærmere svaret på, hvilke barrierer der er 

skyld i, at RFID ikke anvendes i dansk dagligvarehandel og hermed problemformuleringen. 

Jeg vil nedenfor sammenfatte disse udfordringer til et framework, som skal være 

omdrejningspunkt for den videre analyse. 

6.4  Sammenfatning af identificerede udfordringer til framework 

Matrice 6.3. muliggør nu at sammenfatte et framework, som skal være omdrejningspunkt for 

en analyse omkring, hvorvidt de fundne udfordringer udgør barrierer i forhold til dansk 

dagligvarehandel.  
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Frameworket er skabt ved at segmentere de fundne underordnede udfordringer, under syv 

overordnede udfordringer, for på den måde at skabe en klarere struktur i analysen. Analysen 

deles op i henholdsvis up- og downstream for at foretage særskilte analyser af henholdsvis SC 

udfordringer og slutbrugerudfordringer. Matrice 6.4. illustrerer det udarbejdede framework og 

hermed udfordringerne, der vil blive fokuseret på i den efterfølgende analyse.  

Matrice 6.4. besvarer hermed det ønskede formål med dette kapitel og dermed 

arbejdsspørgsmål 2, ved at identificere de aktuelle udfordringer, der er forbundet med RFID 

implementering i dag. 

Det antages, at der blandt disse udfordringer skal findes de aktuelle barrierer, som er skyld i, 

at dansk dagligvarehandel ikke har implementeret RFID, hverken i deres SC eller på 

slutbrugerniveau. Den fremadrettede analyse vil bestå af reflektering over, hvorvidt de fundne 

udfordringer udgør barrierer for dansk dagligvarehandel. Der tages udgangspunkt i 

detailhandlen som fokal virksomhed (jf. figur 6.3), hvorudfra der vil blive fokuseret 

henholdsvis up- og downstream (jf. Afsnit 3.4). De syv overordnede udfordringer vil blive 

beskrevet nærmere i kommende afsnit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6.3. – Struktur for videre analyse af udfordringerne 



56 

 

7 Reflektering over hvorvidt udfordringerne udgør barrierer 

upstream  

Dette afsnit har til formål at foretage en refleksion over de fundne udfordringer, som fremgår 

af frameworket. Denne refleksion foretages i forhold til de afklarede begreber i kapitel 3, for 

derved at identificere, hvorfor det er udfordringer og samtidig finde frem til, om 

udfordringerne udgør barrierer eller ej i forhold til den danske dagligvarehandel i et SC 

perspektiv. Derved vil afsnittet besvare upstream delen af arbejdsspørgsmål 3. 

7.1 Tekniske udfordringer 

Under Tekniske udfordringer ligger alt, hvad der har med Manglende standarder at gøre, 

hvilket vil sige de globale frekvenser, der varierer verden over. Dette er med til at skabe store 

barrierer, når der ses på teknologien fra et internationalt SC synspunkt. Tages Mentzer’s 

definition af supply chain (jf. afsnit 3.1) op til refleksion, ses det, at det kun er muligt at 

anvende RFID inden for SC, hvis man er inden for samme frekvensområde (jf. afsnit 4.2), når 

produktets delkomponenter stammer fra forskellige verdensdele. Langt de fleste tekniske 

udfordringer, som er opstået i forbindelse med anvendelsen af RFID, er i dag mere eller 

mindre elimineret, heriblandt udfordringen vedrørende metal og væske, som NFC har fået 

bugt med (jf. Kap.4). Standarder tager tid, da de kræver en bred enighed, hvilket ikke altid er 

at opnå, men er dog tilfældet med hensyn til EPC og ISO standarderne. Dansk 

dagligvarehandel får mange varer leveret for udlandet (egen observation). Tekniske 

udfordringer udgør derfor en barriere for dansk dagligvarehandel grundet deres globale 

leverandørnetværk og de manglende frekvensstandarder på globalt plan. 

7.2 Omkostninger og ROI 

Hvad angår Omkostninger og ROI, underligger udfordringerne Høje omkostninger på 

hardware og infrastruktur, Høje omkostninger på software, integrerings service og support, 

Høj pris på tags og Uklart ROI alle denne udfordring, da de alle bærer den klare relation at 

have med omkostninger at gøre. Høje omkostninger kan skræmme enhver interessent væk fra 

et godt projekt, hvis bare omkostningerne er højere end hvad interessenten er villig til at bære 

af risiko (Rober H. Frank 2006). Ses dette i forhold til Williamson’s Transaktions 

omkostnings analyse (TCA), er det givet, at interessenter ikke ønsker høje aktivspecifikke 

investeringer, forbundet med kærneområdet SCM, med mindre alle led i dyaden 

implementerer teknologien og der derved kan hentes et mærkbart ROI, gennem hele kæden 

(Martin Lippert-Rasmussen and Niels Peter Mols 1993). Dette hænger sammen med, at dansk 
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dagligvarehandel har mange forskellige leverandører og derfor ønsker at kunne skifte 

leverandør, uden at der skal være store omkostningsmæssige tab forbundet hermed. Da dansk 

dagligvarehandel er relativt lille, set i forhold til den internationale, kan det være svært for 

dem at agere som ”Channel Captain” og derved tvinge deres leverandører til at implementere 

meget aktivspecifikke investeringer som f.eks. RFID, så længe det kun er minoriteten, der 

anvender teknologien. Derved kan dansk dagligvarehandel ikke vide sig sikre på, hvor store 

omkostninger der er forbundet med RFID implementering, samt hvilket ROI de kan forvente. 

Uklare Omkostninger og ROI er derfor en stor barriere for dansk dagligvarehandel i 

forbindelse med RFID implementering. 

7.3 Implementering og integrering 

Implementering og integrering er den overordnede udfordring, der indeholder alt, som har 

med implementerings- og integreringsprocessen at gøre. Ud fra hvad der tidligere er erfaret, er 

årsagen til de fleste Integrerings- og Implementeringsudfordringer, Mangel på faglært 

personale. Dette kan dokumenteres ved, at selv erfarne folk, der er vant til at installere og 

arbejde med tekniske løsninger, ikke altid har den specialviden, RFID kræver for at fungere 

optimalt (Jensen, 2010, Bilag 5 ). Implementeringsudfordringen udgør derved kun en mindre 

barriere for dansk dagligvarehandel, da den kan overkommes ved at ansætte specialister og 

derved faglært personale, som vi har i Danmark (Jensen, 2010, Bilag 5). 

Integreringsudfordringen kan derimod volde dansk dagligvarehandel store omkostninger, da 

det ikke er alle SC software, så som WMS, SCP, ERP og EDI, der er direkte kompatible med 

den valgte RFID hard- og software. Derved kan de store SC software producenter (f.eks. SAP, 

Oracle osv.) bestemme, hvilken ”middleware-leverandør”
6
 der skal anvendes, for at det er 

kompatibelt. På den måde tvinger de virksomhederne til at vælge den angivne leverandør, 

eller indkøbe helt ny SC software fra en anden producent, hvilket er endnu dyrere og sætter 

dermed virksomhederne i et dilemma, som øger deres TCO drastisk (Mayank Shridhar 2010). 

Integrerings- og Implementeringsudfordringer udgør herved ikke en barriere i sig selv for 

dansk dagligvarehandel, da de blot kan vælge at købe ”middleware” hos den angivne 

leverandør, men er med til at øge omkostningerne og indgår derved under ovenfor nævnte 

udfordring ”Høje omkostninger på software, integrerings service og support”. 

                                                
6 Middleware er software, der forbinder host-computerens RFID identifikationer med virksomhedens supply 

chain software.  
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7.4 Organisatoriske udfordringer 

Organisatoriske udfordringer kan i høj grad kobles sammen med nedenstående udfordring 

Konservative udfordringer, da de begge går efter devisen; ”If it isn’t broke, why fix it?”. 

Organisatoriske udfordringer stiller Krav om høj grad af forandring i forretningsprocesser 

og skiller sig ud fra de konservative udfordringer ved udelukkende at omhandle ændringer i 

organisatoriske processer. Dette sker som følge af, at en RFID implementering vil medføre en 

omstrukturering i organisationsdiagrammet og i de fleste tilfælde fyringer af overflødige 

medarbejdere. Denne fleksibilitet vil være nødvendig, hvis virksomheden ønsker at øge deres 

agilitet inden for organisationen eller hele deres SC og derved skabe en pull-effekt gennem 

kæden, der gør dem mere agile over for svingende efterspørgsel (Tage Skjøtt-Larsen et al., 

Philip B. Schary, Juliana H. Mikkola and Herbert Kotzab 2007). Organisatoriske 

udfordringer indebærer ligeledes integrering med first tier udfordringer i forbindelse med 

RFID implementering på SC niveau. Dette kræver enten stor tillid eller komplette kontrakter 

til first tier, for at samarbejdet kan fungere, hvilket er forbundet med henholdsvis risiko eller 

omkostninger (Martin Lippert-Rasmussen and Niels Peter Mols 1993). Organisatoriske 

udfordringer udgør derved en barriere for dansk dagligvarehandel i form af, at man ikke er 

omstillingsparat og risikovillig, når det drejer sig om høj grad af forandring i 

forretningsprocesser. 

7.5 Konservative udfordringer 

Konservative udfordringer hæfter sig ved ovenstående devise og findes hos de ledelser, der 

har en meget konservativ holdning til, hvordan virksomheden skal drives. Det er 

virksomheder, der mener, at de tager en meget lille risiko ved at holde sig til det, de kender, 

men i virkeligheden pådrager de sig en kæmpe risiko ved ikke at følge med tiden, teknologien 

og resten af verden. Disse ledere kan man let forstille sig sige; Nuværende teknologi er 

tilfredsstillende og vil arbejde sig hurtigere og bedre, og det er dem, der altid stiller sig i en 

Afventende positionering, da de ikke tør tage risikoen ved at være first mover. Derved vil de 

altid være second mover og derfor ikke opnå de first mover advantages, der er at hente. 

Samtidig garderer de sig mod de firstmover disadvantages, der vil kunne opstå (Kopel and 

Löffler 2008). F.eks. hjalp RFID teknologi Gillette med at få deres ”Fusion razor” 11 dage 

hurtigere ud på hylderne hos deres 400 detailhandlere, hvilket gav dem 11 dages mere salgstid 

end konkurrenterne får på deres nye produkter. Derved opnår Gillette first-mover advantage i 

muligheden for at agere hurtigere på konkurrence og efterspørgsel (Tage Skjøtt-Larsen et al., 

Philip B. Schary, Juliana H. Mikkola and Herbert Kotzab 2007). Dansk dagligvarehandel har 
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en konservativ indstilling og er derved ikke risikovillige nok til, at denne udfordring ikke 

udgør en barriere for dem (jf. afsnit 2.5). 

7.6 Vidensdelings udfordringer 

Vidensdelings udfordringer kan udgøre en kæmpe barriere, når der ses på hastigheden, 

hvormed teknologien udbredes. Manglende vidensdeling sætter en stopper for samfundets 

intellektuelle udvikling, og dermed tillid i forbindelse med teknologien. Får man ikke delt de 

gode og dårlige oplevelser omkring teknologien med andre interessenter, får den ikke skabt 

tillid, og derved vil det ikke blive muligt at anvende den på SC niveau. Hvis dette skal kunne 

lade sig gøre at anvende RFID på SC niveau uden stor tillid til teknologien fra alle parters 

side, vil det være nødvendigt, at have store transaktionsomkostninger involveret og en meget 

høj aktivspecificitet (jf. ovenstående Omkostninger og ROI). Den manglende vidensdeling i 

Danmark hænger sammen med, at vi ser teknologien som en konkurrenceparameter, hvilket 

udgør en barriere for dansk dagligvarehandel, når det ses i et SC perspektiv. 
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Udfordring Forklaring Barriere

Tekniske udfordringer

Grundet dansk dagligvarehandels 

globale leverandørnetværk og de 

manglende frekvensstandarder på 

globalt plan.

Global frekvensuenighed

Omkostninger og ROI

Det vides ikke, hvor store 

omkostninger der er forbundet 

med RFID implementering og 

derfor ikke om omkostningerne er 

højere end hvad interessenten er 

villig til at bære af risiko. Ydermere 

er det svært at tvinge ens 

leverandører til at implementere 

meget aktivspecifikke investering 

uden at kende omkostningerne og 

ROI.

Implementering og integrering

Implementeringsudfordringen kan 

overkommes, ved at hyrer 

specialister og derved faglært 

personale. Integrerings-

udfordringen kan volde store 

omkostninger, da det ikke er alle 

SC-software, der er direkte 

kompatible med den valgte RFID 

hard- og software. Derved er der 

uklare omkostninger forbundet 

hermed.

Organisatoriske udfordringer

Grundet manglende fleksibilitet i 

organisationen, samt instillingen 

”If it isn’t broke, why fix it?”, bliver 

integrering med first tier 

omkostningstung da der hældes 

mere til komplette kontrakter  end 

til  tillid.

Konservative udfordringer

Dansk dagligvarehandel har en 

konservativ indstilling og er 

derved ikke risikovillige nok til, at 

denne udfordring ikke udgør en 

barrier for dem.

Vidensdelings udfordringer

Den manglende vidensdeling i 

Danmark inden for RFID, hænger 

sammen med, at man ser 

teknologien som en 

konkurrenceparameter, hvilket 

udgør en barriere for dansk 

dagligvarehandel.

Uklare Omkostninger & 

ROI

Manglende Risikovillighed

7.7 Sammenfatning af udfordringer til barrierer 

Figur 7.1. – Barrierer der fremkommer ved reflektering af upstream udfordringerne i forhold til dansk dagligvarehandel 
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Ovenstående figur 7.1. sammenfatter de reflekteret udfordringer til tre overordnede barrierer i 

forhold til implementering af RFID inden for dansk dagligvarehandel. Sammenfatningen 

tager først og fremmest udgangspunkt i hvilken udfordring der reflekteres over, dernæst en 

forklaring af, hvorfor det er en barriere og til sidst hvilken overordnede barriere den kan 

indplaceres under. Jeg vil nedenfor kort beskrive sammenfatningsårsagen for de tre 

overordnede barrierer. 

Tekniske udfordringer udgør en barriere for dansk dagligvarehandel grundet deres globale 

leverandørnetværk og de manglende frekvensstandarder på globalt plan. Det er derfor valgt at 

kalde den overordnede barriere for Global frekvensuenighed. 

Omkostninger og ROI er en stor barriere for dansk dagligvarehandel i forbindelse med RFID 

implementering. Integrerings- og Implementeringsudfordringer medfører forøgede 

omkostninger til faglært personale samt Høje omkostninger på software, integrerings service 

og support” og tilknyttes derfor barrieren Omkostninger. Da ingen af disse omkostninger eller 

et forventet ROI kan bestemmes, grundet uklarhed, er det valgt at indplacere disse 

udfordringer under barrieren Uklare omkostninger & ROI. 

Organisatoriske, Konservative og Vidensdelings udfordringer bunder alle i en 

tilbageholdenhed, da man ikke ønsker at skabe unødvendig risiko. Denne tilbageholdenhed er 

desværre også med til, at der ikke bliver satset på nye teknologier som RFID og skaber derved 

en udviklingsstagnering. Disse udfordringer er derfor blevet identificeret til at kunne samles 

under den samme barriere; Manglende risikovillighed. 
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Matrice 8.1. - Fordele 
(ved RFID anvendelse på slutbrugerniveau)

Slutbrugeren Dagligvarehandlen

Unik identifikation af hvert eneste produkt X X

Forbedret visibilitet omkring produkterne i butikken X X

Real-time information hvilke vare der er i butikken X X

Forbedret information omkring produkterne (så som 

komponenter og ingredienser)
X X

Eksempler på potentiel produktanvendelse X

Visibilitet omkring etiske standarder X X

Lavere priser X X

større produktudvalg X X

Højere produkttilgængelighed (mindre Out-of-stock) X X

Hurtigere chek-out ved kassen X X

Placering af produkter der er involveret i tilbagekaldelse, 

derved færre udløbne produkter på hylderne
X X

Sikring mod kopivarer X X

After-sale service X

Præcisere markedsføring til den enkelte kunde (X) X

Forøgede automatisering X

Forbedret effektivitet og reduceret omkostninger på styring 

og sporing af aktiver
X

Sporing af medarbejdere X

Forbedret arbejdsmiljø X

Let sporing og identifikation af stjålne varer. X

8 Reflektering af downstream udfordringer inden for dansk 

dagligvarehandel 

Dette kapitel har til formål at identificere barriererne, der er forbundet med RFID anvendelse 

på slutbrugerniveau inden for dansk dagligvarehandel, for at klarlægge, om der her ligger 

afgørende barrierer for RFID implementering på slutbrugerniveau. Derved vil kapitlet besvare 

downstream delen af arbejdsspørgsmål 3. Dette gøres ved analyse af RFID i en socio-

forbruger kontekst og dermed undersøgelse af RFID teknologi, hvor der ses bort fra SCM og i 

stedet nærmere på RFID’s indflydelse på hverdagslivet. Afsnittet tager derfor udgangspunkt i 

forestillingen om, at RFID er implementeret helt ned på single-varer-niveau, hvilket vil gøre 

det muligt for slutbrugeren at fylde indkøbsvognen, passere en scanner ved udgangspunktet 

(der vil scanne alle varerne på en gang og udskrive kvitteringen efter betaling) og forlade 

butikken (Dag Slettemeås 2009). Nedenstående matricer 8.1. og 8.2. sammenfatter fordele og 

ulemper for både slutbrugeren og dagligvarehandlen.
7
  

                                                
7 (x) anvendes da denne faktor både kan være en fordel og en ulempe. 
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Matrice 8.2. - Ulemper 
(ved RFID anvendelse på slutbrugerniveau)

Slutbrugeren Dagligvarehandlen

Mulig krænkelse af "Data privacy" X X

Mulig krænkelse af "Location privacy" X X

Allestedsnærværelse, individuel sporing og profilering X

Usynlighed, skjult placering af tags i objekter og på personer X

Omsiggribende funktionalitet, entydige identifikatorer for 

samtlige objekter på verdensplan
X

Intensiv sammenkobling, Massiv data sammenlægning i store 

databaser, der er forbundet personoplysninger
X

Chance for reduceret menneskelig kontrol X

Præcisere markedsføring til den enkelte kunde (X)

Uenighed omkring aktiverede eller deaktiverede tags efter 

køb
X X

Forbrugerne bliver skræmt væk X

Streng regulering på området X

Systemnedbrud/computerfejl X

8.1 Slutbrugerrelationer til RFID generelt 

Det er relativt få studier, der har undersøgt forbrugerens opfattelse af RFID, hvilket 

underbygges af Ngai et al.’s litteraturgennemgang inden for RFID området, som viser, at kun 

85 artikler blev fundet i 56 tidsskrifter, ved en generel RFID søgning fra 1995 til 2005. Dog 

viste undersøgelsen en tendens omkring en stigende interesse på området, da der i 2002 kun 

forekom tre artikler, i 2003 ni artikler, 22 i 2004 og 41 i 2005. Det viste sig, at de fleste 

artikler var teknisk orienteret, og at meget lidt salg, marketing og ”after-sale” i forbindelse 

med RFID var omtalt i artiklerne, hvilket viser den manglende interesse for 

forbrugerrelevante spørgsmål (Ngai, Moon, Riggins and Yi 2008). 

Ses der på forbrugernes relation til RFID, er detailhandlen den industri, hvor forbrugeren 

kommer tættest på tag’en/teknologien og derfor er det vigtigt for denne industri at tage højde 

for forbrugerens synspunkter og vilje til at anvende teknologien. Det er vigtigt, at 

dagligvarehandlen ikke lader sig overskygge af sin egen indsigt i teknologien og dens fordele, 

men også tager højde for forbrugerens synspunkt, da det ellers kan føre til katastrofale tab 

(Eckfeldt 2005). Dette var tilfældet for Wal-Mart og Gillette tilbage i 2003, hvor man 

anvendte RFID til registrering af Gillette produkter, der stod på hylden, og derved kunne 

butikkenschefen automatisk blive alarmeret, når der var ved at være tomt på hylden. Projektet 

mødte så megen modstand, at Wal-Mart valgte at nedlægge det. Anklagerne kom fra 

forbrugerorganisationen CASPIAN (vil senere blive beskrevet nærmere) og gik på, at de to 

virksomheder overskred forbrugernes privatlivsfred (Dag Slettemeås 2009). I relation til dette 

mener forskere som Taghaboni-Dutta & Velthouse, Lee, Juban og Wyld, at de fleste 
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forbrugere allerede har været i kontakt med RFID uden at vide det, og at kun de færreste 

forbrugere forstår, hvordan teknologien fungerer, hvordan den vil påvirke salgsøjeblikket 

samt hvilke fordele og ulemper der er forbundet hermed (Taghaboni-Dutta and Velthouse 

2006, Lee 2005, Rusty L. Juban and David C. Wyld 2004). Dette tyder på, at forbrugerne ikke 

er observante på teknologien, hvilket gør problemstillingen omkring slutbrugerne interessant 

at undersøge. 

8.2 Fordele for slutbrugeren 

For at give en indikation af, hvilke fordele der venter slutbrugen ved en totalimplementering 

af RFID inden for dansk dagligvarehandel, vil der nu foretages en gennemgang heraf, som 

ligeledes har til formål at underbygge de argumenter, der anvendes i E-survey’et. På baggrund 

af kapitel 4 ved vi, at RFID teknologien fungerer trådløst og ikke lader sig begrænse af 

blokerende objekter, hvilket giver den en række styrker ved anvendelse på slutbrugerniveau. 

Forskerne Evans, Perakslis og Wolk nævner følgende fordele; unik identifikation af hvert 

eneste produkt, forbedret visibilitet omkring produkterne i butikken, real-time information om 

hvilke varer der er i butikken, forbedret information omkring produkterne så som 

komponenter og ingredienser, eksempler på potentiel produktanvendelse, visibilitet omkring 

etiske standarder (Evans 2004) lavere priser, større produktudvalg, højere 

produkttilgængelighed, hurtigere check-out ved kassen, placering af produkter, der er 

involveret i tilbagekaldelse, derved færre udløbne produkter på hylderne og sikring mod 

kopivarer (Perakslis and Wolk 2006) samt after-sale services (Kiilsholm, 2010, interview, 

bilag 2). 

8.3 Ulemper for slutbrugeren 

Ulemperne ligger overordnet, som tidligere identificeret, i mulig krænkelse af privatlivets fred 

(jf. kapitel 6). Som Lee beskriver, er mulighederne inden for RFID teknologi ubegrænsede, 

ligesom mulighederne for at misbruge teknologien er det (Lee 2005). Ifølge Langheinrich kan 

RFID true to former for privatlivsfred; ”Data privacy” og ”Location privacy” (Langheinrich 

2007). Sammenlægges disse, indebærer det risikoen for et totalt overvågningssamfund, 

hvilket Stajano betegner som Orwellian surveillance (Stajano,Frank 2005). Dette skabes på 

baggrund af ideen om, at tags ikke deaktiveres ved salg/overdragelse til slutbrugeren. Her 

kommer CASPIAN (Consumers Against Supermarket Privacy Invasion and Numbering) ind i 

billedet. CASPIAN er en forbrugerorganisation mod RFID, som mener, at virksomheder vil 

udnytte al tilgængelig information, som kan indhentes, ved at butikker udsteder medlemskort 
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til kunderne med RFID chips i, og at kortene vil blive anvendt til at sammenkoble kundens 

køb med personoplysninger. Via medlemskortet vil butikken være i stand til at identificere 

kunden i det øjeblik, kunden indtræder i butikken, og herudfra differentiere servicen efter, 

hvor god en kunde det er, samt præcisere deres markedsføring.(Katherine Albrecht and Liz 

McIntyre. 2003-2007). Dette er dog, i henhold til ”the EU Data Protection Directive” ulovligt, 

da der ikke må linkes køb direkte til personoplysninger, men ifølge Roussos findes der 

manglende tillid til detailhandlen hos de fleste forbrugere, når det drejer sig om at følge 

lovgivningen omkring privatlivets fred (Roussos 2006). Ovenstående er b.la. årsagen til, at 

CASPIAN refererer til RFID-tags som ”spychips” (Katherine Albrecht and Liz McIntyre 

2007). 

De vigtigste bekymringer, der er blevet rejst om RFID, er dens 1) Allestedsnærværelse der 

kan medføre individuel sporing og profilering og dermed frygt for både ”data” og ”location 

privacy”. 2) Usynlighed, da der kan forekomme skjult placering af tags i objekter og på 

personer, samt skjulte læsere der gør tags læsbar på afstand. 3) Omsiggribende funktionalitet, 

ved entydige globale identifikatorer for samtlige objekter, hvilket kan føre til et globalt 

registreringssystem. 4) Intensiv sammenkobling, hvilket kan ske ved massiv 

datasammenlægning i store databaser, der er forbundet med personoplysninger og 5) 

Reduceret menneskelig kontrol, der kan ske ved inter-kommunikerende produkter via IoT (jf. 

afsnit 4.5), hvilket kan gøre produkterne selvorganiserende og den menneskelige kontrol vil 

derved blive reduceret (Dag Slettemeås 2009, Privacy Rights Clearinghouse / UCAN 2003) 

Sker dette, vil det kunne medføre en potentiel opløsning af forbrugernes privatliv og en 

reduktion i forbrugernes opmærksomhed, samtykke og bevidsthed (Hildner 2006). 

Der opstår et scenarie i forbindelse med ulemper på slutbrugerniveau, da tag’en enten kan 

være aktiveret eller deaktiveret. Deaktiveres tag’en elimineres de fleste potentielle krænkelser 

af privatlivets fred, men derved mister kunderne også muligheden for after-sale service, hvor 

RFID teknologien vil skabe et helt nyt perspektiv i forbindelse med kundeservice (Kiilsholm, 

2010, interview, bilag 2).  Derfor vil der kunne opstå uenighed omkring tag’nes status efter 

køb. 

8.4 Fordele og ulemper for dansk dagligvarehandel 

Ses der på dansk dagligvarehandels potentielle fordele ved RFID anvendelse på 

slutbrugerniveau, går de samme fordele som for slutbrugeren igen (jf. afsnit 8.2). Fordelen 

”Eksempler på potentiel produktanvendelse” og ”After-sale service” gør sig dog ikke 
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gældende for dagligvarehandlens vedkommende. Ses der ud over disse matchende fordele, 

identificeres fem fordele, der udelukkende er til gavn for dagligvarehandlen. Identificerede 

fordele udgør; forøget automatisering, forbedret effektivitet og reducerede omkostninger på 

styring og sporing af aktiver (Evans 2004), sporing af medarbejdere, forbedret arbejdsmiljø, 

sikring mod kopivarer, let sporing og identifikation af stjålne varer (Perakslis and Wolk 

2006). 

 Ved nærmere undersøgelse af dagligvarehandlens ulemper i forbindelse med RIFD, 

identificeres mulig krænkelse af privatlivet som den primære ulempe. I forbindelse hermed, 

dukker en række interesseorganisationer op. I spidsen for disse organisationer står 

paraplyorganisationen ”the US-based Consumer Privacy and Civil Liberties Organizations”, 

som blev stiftet i 2003 (samme år Wal-Mart besluttede at implementere RFID på SC niveau). 

Organisationernes formål er at beskytte forbrugerne og dermed nedkæmpe implementeringen 

af RFID på slutbrugerniveau. Disse organisationer består bl.a. af: CASPIAN, Privacy Rights 

Clearinghouse, American Civil Liberties Union (ACLU), Electronic Frontier Foundation 

(EFF), Electronic Privacy Information Centre. (Privacy Rights Clearinghouse / UCAN 2003). De 

ovenstående organisationer er med til at skabe visse ulemper for dagligvarehandlen, bl.a. 

skaber de modstand mod RFID på slutbrugerniveau, samtidig med, at de kan være 

medvirkende til at skræmme forbrugerne væk. For at dagligvarehandlen så kan få lov til at 

implementere RFID på slutbrugerniveau, vil der højst sandsynligt komme streng regulering på 

området. På samme måde som uenigheden omkring tag’nes status efter køb er en ulempe for 

forbrugerne, kan det også være en ulempe for dagligvarehandlen, da der ikke findes en 

afklaring på slutbrugerens interesse i forbindelse hermed. En sidste ulempe der er 

identificeret, er risikoen for Systemnedbrud/computerfejl. Ovenstående matricer 8.1. og 8.2. 

sammenfatter fordele og ulemper for både slutbrugeren og dagligvarehandlen. 

 

8.5 Gennerelle undersøgelser omkring forbrugerne og RFID 

I 2006 lavede Den Europæiske Kommission en undersøgelse vedrørende de europæiske 

borgeres reaktion på RFID, der resulterede i, at de ikke ville regulere brugen af RFID, men 

lade interessenterne bane vejen for teknologien. Begrundelsen var, at overregulering af en ny 

teknologi med så stort potentiale, på så tidligt et tidspunkt, ville kvæle udviklingen, og 

dermed blev det besluttet, at sikkerheds- og privatlivsbekymringer kunne løses med de 

eksisterende regler på området (Dag Slettemeås 2009).  
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8.6 Generel opfattelse af RFID i forbrugernes øjne 

Lige så vel som at dagligvarehandlen laver en cost/benefit analyse over implementeringen af 

RFID (jf. kap.7), laver forbrugerne det, når de vurderer, om de har interesse i at handle et sted, 

hvor RFID anvendes til identifikation af varer (Eckfeldt 2005). For at forbrugerne vil 

acceptere og derved anvende teknologien, er det nødvendigt at skabe større forståelse og 

dermed ”uddanne” forbrugeren i forhold til teknologien og dens virke. På den måde vil det 

være muligt at eliminere de frygt scenarier, der er opstået i forbindelse med RFID. Så længe, 

der er risiko involveret, vil forbrugerne være skeptiske i forhold til anvendelse på 

slutbrugerniveau (Eckfeldt 2005). 

De internationale forbrugeres generelle opfattelse af RFID på slutbrugerniveau er nu 

identificeret, hvorfor der nedenfor vil undersøges de danske forbrugeres indstilling til emnet 

og problematikkerne.  

8.7 Analyse af de danske slutbrugeres interesse for RFID (baseret på E-survey) 

For at klarlægge den aktuelle status og derved give et opdateret indblik i, hvordan danske 

slutbrugere ville forholde sig til implementering/anvendelse af RFID på slutbrugerniveau, har 

jeg set det nødvendigt, at lave en E-survey undersøgelse. Denne beslutning er taget på 

baggrund af en større gennemgang af videnskabelige artikler samt fagpresse, der ikke viste 

forbrugerundersøgelser vedr. RFID implementering i Danmark. E-survey’et er udformet med 

henblik på at tage pulsen på de danske forbrugere, samt finde frem til villigheden for 

anvendelse af RFID på slutbrugerniveau i Danmark. 

Tages de danske slutbrugeres kendskab til RFID op, er det kun 23% af de 300 respondenter, 

der ved hvad en RFID-chip er, hvorimod 100%  kender til stregkoden. 

Efter kort neutral information omkring RFID, hvor der hverken nævnes fordele eller ulemper, 

vælger 79% af respondenterne at svare ja til at ville handle et sted, hvor der anvendes RFID 

på slutbrugerniveau. Kun 1% er decideret imod og de resterende 20% har svært ved at tage 

stilling. 

Ved påvirkning af respondenterne med et udpluk af de ovenfor identificerede fordele, er det 

muligt at få 16 af de 20%, der har svært ved at tage stilling, til at favorisere RFID anvendelse 

på slutbrugerniveau, hvorved opnås 95% accept til anvendelse af RFID. Dog er kun 26% af 

disse respondenter villige til at betale ca. 30 øre mere pr. vare for at opnå fordelene. Dette 
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viser, at slutbrugerne gerne vil have fordelene, der kan opnås ved RFID, men ikke vil betale 

for det. 

Ses der på de resterende 5%, der ikke har interesse, er prisen en væsentlig faktor, da hele 57% 

er villige til at skifte mening, hvis varerne bliver 30 øre billigere pr. stk. (udelukkende på 

baggrund af fordelene).  

Herefter belyses et udpluk af ulemperne for respondenterne, for på den måde at give et indblik 

i, hvordan de negative effekter påvirker. Dette får hele 35 procent af respondenterne til at 

ændre holdning, fra positiv til negativ, hvilket giver en samlet modstand på 61% af 

slutbrugerne. Her hjælper en prisreduktion på ca.30 øre pr. vare ikke meget, da 68% af de 

negativt stemte respondenter stadig svarer nej til at handle der. Det samme er tilfældet for de 

positive, idet der efterspørges en prisstigning på ca. 30 øre pr. vare, hvilket viser, at ca. 1/3 er 

prisfølsomme i forhold til deres holdning til RFID på slutbrugerniveau, mens ca. 2/3 ikke 

lader deres holdning påvirke af prisen, hvad enten det er i positiv eller negativ retning. 

Angående prisfølsomheden, skal der tages højde for, at undersøgelsens respondenter består af 

58% unge mennesker under 25 år, hvoraf størstedelen er studerende, hvilket kan have stor 

påvirkning på E-survey’ets resultat. Derfor vil det nedenfor undersøges, hvorvidt denne 

gruppe har indvirkning på det samlede resultat. 

Ved filtrering af resultaterne, så der kun ses på den yngste generation og derved respondenter 

under 25 år, fremgår det, at hele 97% af den yngste generation er villige til at anvende RFID 

på baggrund af de fordele der er forbundet hermed. Ses der på prisfølsomheden, er det ca. 2/3 

af de 97% der ikke vil betale mere for varerne, mens ca. 2/3 af de resterende 3%, der er imod 

RFID, skifter mening, hvis prisen nedsættes med ca.30 øre pr. vare.  

Efter at ulemperne, der kan forekomme ved teknologien, er blevet en realitet for de unge 

respondenter, vælger 58% at være imod anvendelse på slutbrugerniveau. Ca. 2/3 af de 58% 

skifter ikke mening ved prisreduktion på 30 øre pr. vare, mens ca. 2/3 af de resterende 42% 

der er for RFID, ikke vil betale mere for teknologien. Det ses nu, at den samme holdning til 

prisfølsomheden forekommer, uanset hvilken generation eksponenterne tilhører, og uanset om 

de bliver udsat for fordele eller ulemper ved RFID.  

Det kan dermed konkluderes, at ca. 2/3 af respondenterne ikke er prisfølsomme ved en 

reduktion på op til 30 øre pr. vare og ca. 2/3 af respondenterne ikke ønsker RFID anvendelse 

på slutbrugerniveau indenfor dansk dagligvarehandel. 



69 

 

For en visuel illustration over E-surveyets resultater, se bilag 16. 

8.8 Sammenfatning af de danske slutbrugeres indstilling til RFID  

 

Sammenfattes resultaterne efter oplysning af henholdsvis fordele og ulemper, gås der fra hele 

95% af respondenternes villighed til 61% modstand, kva oplysning af de ulemper, der kan 

være forbundet med anvendelse af RFID på slutbrugerniveau. Kun ca. 1/3 kan påvirkes 

prismæssigt, mens de resterende 2/3 står fast ved deres beslutning. Prisbesparelser er derved 

ikke detonator for en holdningsændring mod en positiv stemning for RFID på 

slutbrugerniveau. Endvidere er der fundet frem til, at den yngste generation hverken er mere 

eller mindre risikovillig eller prisfølsom.  

Undersøgelsen viser en generel interesse for RFID, så længe der ikke er ulemper forbundet 

hermed, samt at forbrugerne ikke er villige til at betale ekstra for teknologien. Hvis det var 

muligt at eliminere de identificerede ulemper for slutbrugerne, ville der være en stor interesse 

for RFID på slutbrugerniveau inden for dansk dagligvarehandel, hvilket dermed ville 

eliminere barrieren ”Frygt for krænkelse af privatlivets fred”, som eksisterer på internationalt 

plan (jf. matrice 6.4.). 

Tages der udgangspunkt i den aktuelle status i dag, er problemet, at man ikke har afgjort, om 

tags skal forblive aktiveret eller deaktiveres ved salg, hvilket på nuværende tidspunkt gør, at 

61% af befolkningen
8
 ikke ønsker implementering af RFID på slutbrugerniveau inden for 

dansk dagligvarehandel. 

Ses der på udfordringen med slutbrugernes øjne, er det risikoen for at få krænket privatlivets 

fred, der får dem til at se negativt på teknologien. Det er dermed i forlængelse af 

sammenfatningen i afsnit 7.7 muligt at indplacere udfordringen Privatlivets fred under 

barrieren Manglende risikovillighed (jf. figur 8.1.).  

                                                
8 Jeg er opmærksom på, at generalisering ikke er mulig. Der skabes et øjebliksbillede ud fra respondenterne. 

Figur 8.1. - Barrierer der fremkommer ved reflektering af downstream udfordringerne i forhold til dansk dagligvarehandel 

Udfordring Forklaring Barriere

Privatlivets fred

Risikoen for at få krænket 

privatlivets fred, får slutbrugeren til 

føle risiko og derved ses der 

negativt på teknologien.

Manglende Risikovillighed
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9 Håndtering af barrierer ved RFID implementering 

Formålet med dette afsnit er at opstille håndteringsforslag i forhold til de fundne barrierer på 

niveau 3 (jf. figur 9.1.), inden for dansk dagligvarehandel. Forslagene har til formål at besvare 

hvordan dansk dagligvarehandel kan håndtere disse barrierer og derved arbejdsspørgsmål 4.  

Udfordringerne er forsøgt samlet til bredere definitioner, der dermed kan rumme de allerede 

fundne udfordringer og resultere i få, bredt rammende barrierer i forhold til dansk 

dagligvarehandel (jf. figur 7.1. og 8.1.) Den samlede oversigt af alle udfordringernes 

indsnævring til barrierer fremgår af ovenstående figur 9.1. Heraf ses det, at de fundne 

udfordringer (niveau 5 & 4) er reflekteret i forhold til anvendelse af RFID inden for dansk 

Niveau 5 Niveau 4 Niveau 3 Niveau 1 Niveau 2 

Figur 9.1. – Oversigt over generelle udfordringers indsnævring til barrierer for dansk dagligvarehandel 
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dagligvarehandel, hvorved barriererne (niveau 3) er fundet. Disse barrierer kan inddeles i 

henholdsvis fysiske og psykiske barrierer (niveau 2) og vil tilsammen udgøre alle de barrierer, 

der er skyld i, at RFID teknologi ikke anvendes inden for dansk dagligvarehandel (niveau 1) 

(jf. problemformuleringen). 

9.1 Håndteringsforslag på baggrund af progressiv anvendelse 

For at komme nærmere ind på hvordan dansk dagligvarehandel kan håndtere barriererne, 

tages der udgangspunkt i den progressive anvendelse ved at se på, hvad de udenlandske 

dagligvarehandler har gjort for at håndtere lignende udfordringer. Ses der tilbage på matrice 

5.1. fremgår det, at Wal-Mart, Metro Group og Rewe Group anvender RFID, men at det kun 

er Wal-Mart, der er identificeret inden for RFID anvendelse på SC niveau. 

9.1.1 Global frekvensuenighed 

Tages barriereren Global frekvensuenighed op til overvejelse, viser det vigtigheden af, at der 

findes fælles standarder inden for frekvensanvendelse. Lu Yan et al. beskriver ved 

nedenstående citat vigtigheden af RFID i forhold til SCM og dermed vigtigheden af, at der 

findes et inter-firm information system (Tage Skjøtt-Larsen et al., Philip B. Schary, Juliana H. 

Mikkola and Herbert Kotzab 2007), der virker på tværs af landegrænser og frekvensområder. 

“Automatic identification data capture (AIDC) technologies are becoming 

increasingly important in the management of supply chain, manufacturing flow 

management, mobile asset tracking, inventory management, warehousing, and 

any application where physical items move through location on time. Tracking 

these items has historically been done by the use of bar-code technologies, 

which suffer from lack of efficiency, robustness, difficulty in automation, 

inability to have secure or dynamic data, etc., whereas the electronic technology 

of Radio Frequency IDentification (RFID) has the ability to overcome several of 

these barcode limitations.” 

  Citat: (Lu Yan, Yan Zhang, Laurence T. Yang and Huansheng Ning 2008) 

Dette viser tilbage til kapitel 4, at RFID har mange fordele, men også en frekvensulempe i 

forhold til stregkoden, da frekvenserne er fastlagt forskelligt verden over (jf. afsnit 4.2), og 

man globalt ikke kan blive enige om en standardfrekvens, der kan anvendes på verdensplan.  

Denne barriere kommer kun til udtryk, såfremt der er tale om udenlandske leverandører, der 

anvender et andet frekvensniveau. Holder dansk dagligvarehandel sig til kun at købe varer fra 
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verdensdele, der ligger inden for samme frekvens som den europæiske, kan de arbejde sig 

udenom denne barriere. Er dette imidlertid ikke muligt, må man se i andre retninger efter 

løsninger, da det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at anvende et RFID system på globalt 

plan. En løsning er at agere som ”Channel Captain” og derved forlange, at ens leverandører 

sætter en chip på, der ligger inden for det europæiske UHF frekvensområde. Dette kunne 

f.eks. være en ”smart label” (jf. afsnit 4.7), der vil gøre udenlandske leverandører i stand til at 

anvende stregkodeteknologien, mens vi efterfølgende i Danmark vil kunne få gavn af RFID 

teknologien. På den måde vil man kunne få fuldt udbytte af teknologien inden for dansk 

dagligvarehandel, og yderligere vil danske grossister også kunne opleve et ROI ved 

implementering af teknologien. 

Tages der udgangspunkt i den progressive anvendelse (kapitel 5) ses det, at Wal-Mart hjælper 

sine leverandører med at skaffe den bedst mulige pris på EPC RFID tags, ved at forecaste den 

samlede volumen af tags og derved opnå mængderabatter. Dette kan lade sig gøre gennem et 

tæt samarbejde og integration mellem virksomhederne i deres SC (jf. bilag 14). På denne 

måde sikre de sig, at tags’ne ikke varierer frekvensmæssigt. 

Efter en større research er der, i skrivende stund, fundet frem til, at virksomheden ”OmniID” i 

august 2010 har udgivet et whitepaper, hvori de beskriver en ny opfunden ”Global tag”, der 

virker over flere frekvensområder, dog med en kortere rækkevidde (jf. figur 9.2.).  

Figur 9.2. – Frekvensudpluk af tre regionale tags og en ”Global tag”. 

 
Kilde: (Omni-ID.com 2010) 

 

Det vides ikke nærmere, om denne ”Global tag” besidder følgesygdomme/ulemper, men det 

viser tegn på, at den teknologiske udvikling nok skal få bugt med denne barriere på sigt.  

9.1.2 Uklare omkostninger & ROI 

Ses der nærmere på håndteringsforslag i forbindelse med barrieren uklare omkostninger & 

ROI, er det i bund og grund et spørgsmål om, hvad man får for pengene, og om det ses fra et 

kort- eller langsigtet perspektiv. Nedenstående citat beskriver, hvor mange store omkostninger 
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er forbundet med SC, og dermed hvorfor en RFID implementering vil være en god 

investering, da teknologien kan øge visibiliteten og derved afhjælpe disse måske unødvendige 

omkostninger. 

“The most important contribution is to bring visibility to the entire supply chain. The 

challenge of SCM is to deal with a complex process, couples with exposure to 

tremendous uncertainty in the environment. Companies at one stage in the chain 

might not be aware of actual customer demand, they may face late deliveries from 

suppliers. The result is often out-of-stock situations or unreliable deliveries” 

 Kilde: (Tage Skjøtt-Larsen et al., Philip B. Schary, Juliana H. Mikkola and Herbert Kotzab 2007) 

Løsningen på disse out-of-stock problemer har historisk set været bufferlagre, som er en 

omkostningstung løsning, da det kun viser sig som en god investering, når man er out-of-

stock. På alle andre tidspunkter virker bufferlagret kun som en omkostning (Tage Skjøtt-

Larsen et al., Philip B. Schary, Juliana H. Mikkola and Herbert Kotzab 2007). Løsningen på 

dette er øget visibilitet i kæden, samt interaktion mellem virksomhedernes software systemer. 

RFID teknologiens primære formål inden for SCM er at give en større visibilitet i ens SC. 

Større visibilitet og automatisk identifikation af ind- og udgående lagervarer kan eliminere 

bull-whip effekter og derved nødvendigheden af bufferlagre, hvis det bliver implementeret 

ordenligt i kæden. Derved vil der være store besparelser at hente. Dette var b.la. en af 

årsagerne til, at Wal-Mart implementerede RFID, da man efter en større undersøgelse kunne 

konstatere, at den gennemsnitlige amerikanske out of stock rate lå på hele 8% (Corsten 2003), 

hvilket i Wal-Marts tilfælde i 2003 svarede til en tabt omsætning på ca.20 milliarder dollar 

om året (Wal-Mart 2003). 

Dansk dagligvarehandel må derfor foretage samme undersøgelse og lave en dybdegående 

markedsanalyse inden for RFID for at gøre de uklare omkostninger & ROI mere klare og 

derved mere håndgribelige. En stor og afgørende forskel på Wal-Mart, Metro Group, Rewe 

Group og Dansk dagligvarehandel er, at dansk dagligvarehandel har et kortsigtet ROI 

perspektiv (jf. telefonsamtale med DS, afsnit 2.5), der blokerer for RFID implementeringen, 

da der ikke er et klart kortsigtet ROI på SC niveau.  

9.1.3 Manglende risikovillighed 

Barrieren Manglende risikovillighed er en psykisk barriere, der ikke er nem at håndtere. 

Mange virksomhedsledelser tør ikke satse på ny teknologi, da de er bange for, at det kan 

komme til at koste virksomheden dyrt og i sidste ende, ledelsen deres job. Dette er ikke kun 

en barriere for dansk dagligvarehandel, men en generel barriere verden over, hvor måden at 
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overkomme den på er ved at overbevise interessenterne om, at risikoen ikke er ligeså stor som 

frygtet, eller at en konservativ holdning vil sætte virksomheden tilbage konkurrencemæssigt, 

hvis alle konkurrenterne vælger at implementere teknologien. Mange venter altså på en best 

practice for håndtering af RFID. Dette bunder i en mangel på tillid, både til teknologien men 

også til virksomhedens SC partnere. Ifølge Williamsons TCA kan omkostningstunge 

kontrakter opveje den manglende tillid til partnerne, men ikke til teknologien. Der skal derfor 

overbevisning til for at skabe tillid (Martin Lippert-Rasmussen and Niels Peter Mols 1993). 

Schindler formulerer følgende hertil; ”Creating trust is the key” (Schindler 2008). Tages 

nedenstående citat til overvejelse, indses det, at RFID er betegnet som en ”new opportunity” 

inden for IT og at ingen virksomheder kan ignorere styrken herfra på sigt. 

“IT is no longer driven by a search for efficiency alone but as an enabler of new 

opportunity. No business can ignore the power of IT to transform operations 

and strategy”     

 Kilde: (Tage Skjøtt-Larsen et al., Philip B. Schary, Juliana H. Mikkola and Herbert Kotzab 2007). 

Når det kommer til afprøvning af nye teknologier i dagligvareindustrien, er Metro Group, 

Wal-Mart og Tesco de førende i henholdsvis Tyskland, USA og England. Tilbage i 1984 

implementerede Wal-Mart stregkoden og pressede derved deres leverandører til at 

implementere teknologien, ligesom de i 2003 gjorde det med RFID på deres 100 største 

leverandører (Dag Slettemeås 2009) Indførelsen af nye banebrydende teknologier har altid 

været fulgt af ophedede debatter. I 1970’erne var der store diskussioner, da den første, 

printede stregkode blev introduceret på det amerikanske marked.  Den omfattende 

nummerering af poster drev frygten for en digitaliserede verden (Langheinrich 2007) Nu godt 

30 år efter er der 100% genkendelse af denne teknologi blandt befolkningen (jf. afsnit 8.7) og 

ikke en eneste frygt for den. Samme skræk scenarie er ved at udspille sig inden for RFID 

teknologien, og ses der 30 år frem i tiden, vil kendskabet til RFID formodentlig ligeledes 

være 100%, men dette er en udbredelsesproces, der tager tid. 

For at udbrede teknologien må der være nogle, der går forrest, hvilket er tilfældet med de 

ovenstående dagligvarehandelskæder samt de identificerede virksomheder i undersøgelsen 

vedr. progressiv anvendelse (afsnit 5.1). Grundet den manglende risikovillighed, vil mit bud 

på udviklingen være, at virksomhederne først implementerer teknologien på stand alone 

niveau, for at undgå den globale frekvensuenighed, undgå at have for store omkostninger og 

for meget risici forbundet hermed, hvorved man efterfølgende, på lang sigt, sammensætter 

alle stand alone løsningerne til SC-orienterede løsninger. Dette stemmer overens med 
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tendensudviklingen, hvor stand alone løsninger er det primære fokusområde (jf. afsnit 5.10, 

figur 5.14)  

Hvad angår slutbrugerniveau (downstream), vil løsningsforslaget være, at lægge 

fokusområdet på SC niveau (upstream), da det er der implementeringsprocessen bør starte. 

Når man så har løst udfordringerne upstream, flyttes fokus til downstream. Det er i dag muligt 

at deaktivere tags’ne og derved fjerne langt størstedelen af frygten for krænkelse af 

privatlivets fred, men dette er ikke relevant, hvis ikke chippen bliver påsat så langt upstream i 

kæden som muligt, da det er her, de store omkostningsbesparelser er at finde. 

9.2 Sammenfatning af håndteringsforslag 

Der er nu fundet frem til nogle håndteringsforslag i forhold til de identificerede barrierer, der 

er skyld i, at RFID ikke anvendes inden for dansk dagligvarehandel, hvormed der kan svares 

på arbejdsspørgsmål 4; hvordan dansk dagligvarehandel kan håndtere disse barrierer. De 

fremstillede håndteringsforslag er ikke komplette vejledninger til barrierehåndtering, men blot 

forslag til, hvad der potentielt kan gøres for at modvirke de identificerede barrierer. 

Løsningsforslagene inden for global frekvensuenighed er således, at dansk dagligvarehandel 

holder sig til kun at købe varer fra verdensdele, der ligger inden for samme frekvens som den 

europæiske, eller agerer som Channel Captain og derved forlanger, at leverandørerne sætter 

en tag eller ”smart label” på med en frekvens, der ligger inden for det europæiske UHF 

frekvensområde. På den måde vil man kunne få fuldt udbytte af teknologien inden for dansk 

dagligvarehandel, og yderligere vil danske grossister også kunne opleve et ROI ved 

implementering af teknologien. Inden for uklare omkostninger & ROI er løsningsforslaget, at 

dansk dagligvarehandel laver en intern/ekstern dybdegående undersøgelse omkring RFID 

anvendelse for at gøre de uklare omkostninger & ROI mere klare og derved mere 

håndgribelige. Samtidig skal de åbne øjnene for langsigtet SC-orienteret investering inden for 

RFID. Den sidste barriere; Manglende risikovillighed kan håndteres ved at skabe tillid, både 

til teknologien og til sine SC-partnere, hvilket er en proces, der tager tid. En løsning kan 

derfor være, at alle implementerer RFID som stand alone løsninger, på kort sigt, for at skabe 

tillid til teknologien og derefter koncentrerer sig om at implementere det på SC-niveau på 

langt sigt. Derved undgås den globale frekvensuenighed, for store uklare omkostninger og for 

meget risici til at starte med. Med hensyn til implementering på slutbrugerniveau, vil forslaget 

være, at lade det vente på sig og derved fokuserer på SC niveau, hvor de store besparelser 

ligger.  
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10 Konklusion 

Formålet med dette projekt har været at besvare, hvilke barrierer der er skyld i, at RFID 

teknologi ikke anvendes inden for dansk dagligvarehandel, og hvordan kan de håndteres. Det 

kan nu på baggrund af projektet konkluderes, at der findes tre overordnede barrierer der er 

skyld i, at RFID teknologi ikke anvendes inden for dansk dagligvarehandel. De tre barrierer 

er; Global frekvensuenighed, Uklare omkostninger & ROI og Manglende risikovillighed. 

Disse tre barrierer kan håndteres ved henholdsvis; ageren som channel captain, dybdegående 

undersøgelser og oparbejdelse af tillid. Fremgangsmåden og uddybelse af resultaterne er som 

følger. 

Problemformuleringen lagde op til en identificering af anvendelsesmuligheder og 

udfordringer inden for RFID, gennem eksplorative undersøgelser, for at kunne fremfinde de 

aktuelle barrierer, der er årsag til at dansk dagligvarehandel ikke anvender teknologien, samt 

hvordan de kan håndtere disse barrierer. Projektet blev indledt med en begrebsafklaring og en 

gennemgang af den tekniske baggrund for teknologien, da ønsket var at danne et fundament 

for læseren og derved en bedre forståelse af projektets omdrejningspunkt. Projektet blev 

derefter opdelt i fire analyseafsnit, der hver havde til formål at besvare de opstillede 

arbejdsspørgsmål, der guidede vejen til den endelige besvarelse af problemformuleringen.  

Det første analyseafsnit havde til formål at besvare, hvor RFID anvendes og hvad det 

anvendes til, hvilket blev belyst gennem en eksplorativ undersøgelse, der blev sammenfattet i 

matricer for henholdsvis det internationale og det danske marked. Undersøgelsen viste, at 

langt de fleste tilfælde af RFID anvendelse finder sted inden for industrierne detailhandel, 

mens vi i Danmark hyppigst anvender teknologien inden for produktionsindustrien. Det 

kunne endvidere konkluderes, at ca. 15% af den samlede RFID anvendelse, på det 

internationale marked, ligger i dagligvareindustrien, der primært anvender RFID inden for 

distribution og lagerstyring. For det danske marked blev det identificeret, at ca. 4% af den 

samlede RFID anvendelse finder sted inden for dagligvarehandlen, men grundet en meget lille 

population af observationer, er det realistiske bud på RFID anvendelse i dansk 

dagligvarehandel nærmere mellem nul og én procent. Derved blev antagelsen om, at RFID 

ikke anvendes inden for dansk dagligvarehandel bekræftet. Ud fra undersøgelsen sås det, at 

størstedelen af anvendelserne er stand alone løsninger for begge markeder, hvilket hænger 

sammen med, at værdiskabelsen i mange tilfælde ligger hos kunden i form af forøget service, 

og derved anvendes teknologien ikke på SC-niveau. Udviklingen viste en klar tendens til, at 
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fremgangen inden for RFID anvendelse er båret af stand alone løsninger, hvilket viser 

manglende fokus på SC-løsninger, som ellers kan give stor effekt. 

Andet analyseafsnit havde til formål at besvare, hvilke udfordringer der er forbundet med 

RFID implementering i dag. Disse blev fremfundet gennem sammenfatning af relevante 

videnskabelige artikler, bøger og fagpresse. Herudover anvendtes der interview til at 

dokumentere specifikke udfordringer for det danske marked, samt ekspertudtalelser til at 

konfirmere/eliminere de fundne udfordringer, i forhold til at danne et ”up-to-date” perspektiv. 

Herved blev 13 underordnede udfordringer identificeret og sammenfattet til seks overordnede 

”upstream” udfordringer og en ”downstream” udfordring. ”Upstream” identificeredes 

udfordringerne; Tekniske udfordringer, Omkostninger & ROI, Implementerings & 

Integrerings udfordringer, Organisatoriske udfordringer, Konservative udfordringer og 

Vidensdelings udfordringer, mens udfordringen Privatlivets fred blev identificeret 

”downstream”. Disse udfordringer udgjorde mit framework, hvorudfra jeg i efterfølgende 

afsnit reflekterede dem i forhold til dansk dagligvarehandel, henholdsvis up- og downstream, 

for derved at finde frem til de aktuelle barrierer, der er skyld i, at RFID ikke anvendes inden 

for dansk dagligvarehandel. 

Tredje afsnit havde til formål at besvare, hvorfor det er udfordringer og hvor store barrierer 

de udgør up- og downstream i forhold til dansk dagligvarehandel. Dette blev gjort ved 

reflektering over frameworkets identificerede udfordringer, henholdsvis up- og downstream, 

for derved at kunne verificere, hvilke af disse generelle fundne udfordringer der udgør 

barrierer ved implementering af RFID inden for dansk dagligvarehandel. Reflekteringen af 

”upstream” udfordringerne blev foretaget på baggrund af videnskabelige artikler, Interviews 

og teori, mens ”downstream” udfordringerne blev reflekteret i forhold til interview en E-

survey undersøgelse, der klarlagde de danske slutbrugeres holdning til RFID. Disse 

refleksioner resulterede i, at alle de fundne udfordringer var relevante og kunne derved 

sammenfattes til tre overordnede barrierer, som er skyld i, at RFID ikke anvendes inden for 

dansk dagligvarehandel; Global frekvensuenighed, Uklare omkostninger & ROI og 

Manglende risikovillighed. Endvidere viste afsnittet, at det primære fokusområde ikke ligger 

på RFID anvendelse på slutbrugerniveau (downstream), men på SC-niveau (upstream). 

Fjerde afsnit havde til formål at besvare, hvordan dansk dagligvarehandel kan håndtere disse 

barrierer. Til at besvare dette, anvendtes afsnittet progressiv anvendelse til at identificere 

hvilke internationale dagligvarekæder, der kunne sammenlignes med, og derved hvordan de 
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håndterer dem. Ved besvarelse af dette fjerde analyseafsnit, kan der samtidig drages en 

endelig konklusion på projektets problemformulering; Hvilke barrierer er skyld i, at RFID 

teknologi ikke anvendes inden for dansk dagligvarehandel, og hvordan kan de håndteres? Tre 

overordnede barrierer er blevet identificeret; Global frekvensuenighed, Uklare omkostninger 

& ROI og Manglende risikovillighed. Med henblik på barrieren Global frekvensuenighed er 

løsningsforslaget at afgrænse det geografiske indkøbsområde, så man er sikker på, at tag’ene 

virker i det europæiske frekvensområde, eller tvinge leverandørerne til at påsætte smartlabels, 

der ligeledes virker i dette frekvensområde. Uklare omkostninger & ROI kan håndteres ved at 

lave en intern/ekstern dybdegående undersøgelse inden for RFID og derved synliggøre, hvilke 

omkostninger og ROI der er forbundet hermed. Manglende risikovillighed kan håndteres ved 

at skabe tillid både til teknologien og til sine SC-partnere, hvilket kan gøres gennem 

kortsigtede stand alone løsninger, der skaber tillid til teknologien, og langsigtede 

sammenlægninger af disse, der kan skabe tillid hos parterne inden for SCM. 

Ses der helt overordnet på dette projekt, kan det konkluderes, at der findes to slags barrierer, 

der er skyld i, at RFID teknologi ikke anvendes inden for dansk dagligvarehandel. Der er her 

tale om fysiske og psykiske barrierer, hvor de fysiske primært omhandler kapital og teknologi, 

mens de psykiske primært drejer sig om risikovillighed for at opnå større afkast, hvilket både 

er gældende for dagligvarehandlens SC og deres slutbrugere. Det forventes, at teknologien vil 

slå igennem på langt sigt, både hvad angår SC og på slutbruger niveau. Problemet på 

nuværende tidspunkt er, at mange mindre udfordringer, kommer til at virke som en stor 

uoverskuelig barriere og det derved er svært at se hvordan det skal gribes an. Det er derfor 

nødvendigt for dansk dagligvarehandel at foretage en dybdegående analyse af barriererne for 

at skabe et detaljeret overblik og derved deres egen best practice for, hvordan de håndterer 

udfordringerne enkeltvis. Dette vil skabe et klarsyn og en bedre forståelse for RFID 

teknologien og dens fordele. Jeg vil se frem til at følge udviklingen inden for området og 

håber, at teknologien vil slå an internationalt, så dansk dagligvarehandel på et tidspunkt vil få 

øjnene op for en langsigtet SC-strategi, hvor RFID teknologien indgår. 
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11 perspektivering 

På baggrund af den nu erfarede viden, er det muligt at se projektet i et kritisk perspektiv. 

Skulle projektet være grebet anderledes an, ville enkeltmandsinterview med ansvarlige 

medarbejdere fra hver af de store danske dagligvarehandelskæder have givet et større indblik 

i, hvordan kæderne hver især, og samlet, forholder sig til barriererne, og om de identificerer 

de samme barrierer, som er fremfundet i projektforløbet. Det blev forsøgt at arrangere 

interviews med COOP og DS (jf. afsnit 2.7) men uden at det lykkedes.  

Havde det fra starten af projektet været vidst, at de tekniske udfordringer ikke længere udgør 

en barriere inden for RFID anvendelse, og at der fandtes en ”global tag”, ville der være lagt 

større fokus herpå for derved at analysere, hvorvidt denne slags tag ville kunne eliminere 

barrieren Global frekvensuenighed. Kunne denne barriere elimineres, ville projektet have set 

markant anderledes ud, da projektet derved ville have taget udgangspunkt i barriererne; 

Uklare omkostninger & ROI, samt Manglende risikovillighed. Herved ville det have været 

muligt at gå direkte til at kigge nærmere på SC-perspektivet i forhold til dansk 

dagligvarehandels internationale leverandører og derigennem lave en dybere analyse af, 

hvordan man kunne gribe de to barrierer an. Denne analyse kunne have været praktisk 

orienteret, for derved at finde frem til, hvad der egentlig ligger af omkostninger forbundet 

med RFID implementering i dansk dagligvarehandels SC. Ligeledes kunne det i den 

sammenhæng have været interessant at udspørge de involverede parter om deres 

risikovillighed i forhold til fakta tal omhandlende RFID anvendelse inden for deres SC. Dette 

ville give virksomhederne en praktisk forståelse af, hvad RFID kan bidrage med, samt et 

estimat af, hvilke omkostninger der er forbundet hermed, og hvor stort et ROI der kan 

forventes ved integration af teknologien virksomhederne imellem. På denne måde ville det 

måske være muligt at identificere barrierer, som ikke er identificeret gennem dette projekt, da 

der ikke er gået i dybden med en praktisk orienteret implementeringsanalyse. Denne står 

dansk dagligvarehandel sammen med deres SC-partnere selv tilbage med for at skabe det 

nødvendige indblik i, om det vil være en lukrativ investering at implementere RFID inden for 

deres SC. 
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11.1 Outlook 

Ses projektet i forhold til et ”Outlook”, er der flere interessante problemstillinger, der dukker 

op. Det kunne i et videre forløb være interessant, på baggrund af den anskaffede viden på 

området, at se på mulighederne for at omgås de fundne barrierer ang. RFID implementering i 

praksis i samarbejde med en større aktør inden for dansk dagligvarehandel, f.eks. COOP eller 

DS (Dansk Supermarked). Her kunne det være spændende at gå ind og se på, hvordan RFID 

kunne bidrage med at forøge visibiliteten internt i form af en stand alone løsning, og derved 

hjælpe med til at optimere de interne processer. Herunder ville et interessant aspekt være, at 

lave en undersøgelse omkring out-of-stock problematikken i butikkerne, for at komme frem 

til hvor meget meromsætning man kan opnå i forhold til de omkostninger der vil være 

forbundet med RFID anvendelsen. Dermed fortages en undersøgelse af barriereren Uklare 

omkostninger og ROI. 

Herefter kunne det være spændende at undersøge, om der reelt er mulighed for at integrere 

RFID i virksomhedens SC og deres software systemer, for at skabe en ren ”pull-effekt” 

gennem kæden og derved eliminere bufferlagre og minimere out-of-stock frekvensen, som er 

en af RFID teknologien styrker. Dette ville være interessant i forhold til barrieren Tekniske 

udfordringer og Global frekvensuenighed. 

For at komme nærmere ind på, hvordan barrieren Manglende risikovillighed kan omgås, ville 

det være interessant at lave en undersøgelse blandt de danske dagligvarehandelskæder og 

deres leverandører, omkring hvorvidt de er observante på teknologien og hvad der skal til, for 

at de vil føle tillid, med henblik på anvendelse af den i samarbejde med deres SC-partnere. 

Skulle alt dette ses i et teoretisk perspektiv, kunne det være spændende at lave en praktisk 

undersøgelse af RFID’s udbredelse gennem SC’s koblet sammen med netværksteori, for 

derved at finde frem til, hvor mange led væk fra den fokale virksomhed, at teknologien ville 

give synergieffekt, hvis den blev implementeret hos de største dagligvarehandelskæder samt 

deres leverandører osv. 

Ses der udover projektet, ville det være spændende at undersøge, om der findes andre 

brancher end dagligvarehandel, hvor RFID teknologien ville være mere fordelagtig at 

implementere. 
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Bilag 1. Historien bag RFID teknologi 

19. århundrede 

RFID bygger på videnskaben omkring elektromagnetisme, som blev grundlagt i det 19. 

århundrede, da videnskabsmanden Michael Faraday i 1846 forslog, at både lys og radiobølger 

stammede fra elektromagnetisk energi (Jeremy Landt 1998). I 1864 udgav den skotske 

fysikker James Clark Maxwell sin teori om elektromagnetik, der i 1887 blev bekræftet af den 

tyske fysiker Heinrich Rudolf Hertz, som var den første til at sende og modtage radiobølger. 

Herudover lagde han navn til frekvensstørrelsen Hz (antal svingninger pr. sekund), som vi 

stadig anvender i dag (Ibid.). I 1896 lykkedes det for første gang Guglielmo Marconi at 

transmittere radiotelegrafi over Atlanten. Dette gav verden et helt nyt syn på, hvilken størrelse 

radiobølger var, da man nu kunne kommunikere på store afstande uden brug af kabler. Det 

var dog stadig kun muligt at sende korte frekvenser af gangen indtil 1906, hvor F.W. 

Alexanderson demonstrerede den første generation af ”continuous wave” (CW) radiobølger. 

Denne opdagelse skabte fundamentet for moderne radiokommunikation, og for at RFID 

teknologien i dag er mulig (Ibid.).  

20. århundrede 

30’erne og 40’erne 

Selve RFID-chippens historie går 75 år tilbage, og har sine rødder inden for raderteknologien, 

som i 1935 blev opfundet af fysikeren Sir Robert Alexander Watson-Watt (Karwatka 2009, 

12-12). Denne Radio Frekvens (radar) blev anvendt under 2. Verdenskrig, hvor både tyskerne, 

japanerne, amerikanerne og briterne brugte den til, på flere kilometers afstand, at advare mod 

fly der nærmede sig. Dette var et yderst vigtigt redskab, for at man kunne indstille sig på 

kamp eller søge dækning. Problemet med teknologien var bare, at man ikke kunne identificere 

om flyet var ven eller fjende. 

Englænderne fandt dog en løsning på dette problem, ved at de engelske piloter rullede flyet en 

omgang på vej tilbage til basen, kunne rader personellet på basen registere, at det var et 

engelsk fly, da manøvren ændrede radio signalet, der blev reflekteret. Dette udgjorde faktisk 

verdens første passive RFID system, da det ikke blot var Radio Frekvens, men Radio 

Frekvens IDentifikation man anvendte. 

Under et hemmeligt engelsk projekt der var ledet af Watson-Watt i slutningen af 1930’erne, 

så verdens første aktive RFID system dagens lys. Systemet blev kaldt ”Identify Friend or Foe 
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(IFF)” og gik ud på, at man placerede en sender i de engelske fly, der sendte et signal tilbage, 

når den modtog radar signaler fra jorden, for på den måde at signalere at det var engelsk. På 

denne måde kunne man identificere, om det var ven eller fjende (IFF). (RFID Journal 2005, 2) 

Det er på denne basale måde RFID virker, ved at et signal bliver sendt til en ”transponder”, 

som derefter aktiveres og reflekterer signalet (passivt system) eller sender det tilbage (aktivt 

system). 

50’erne og 60’erne 

Op gennem 50’erne og 60’erne videreudviklede man Radio Frekvens kommunikations 

systemer. Dette resulterede i, at amerikanske, europæiske og japanske forskere og 

videnskabsfolk præsenterede løsningsforslag til, hvordan man kunne anvende Radio 

Frekvenser til trådløst at identificere objekter. Denne viden benyttede virksomheder til at 

udvikle et tyverisikringssystem, der ved hjælp af radiobølger kunne identificere, om der var 

betalt for varen eller ej. Disse alarmbrikker er også kaldet ”Elektronic Article Surveillance 

tags (EAS)”, og anvenders stadig til tyverisikring i dag (Lu Yan et al. 2008, 318). 

Alarmbrikkerne har 1-bit, hvilket gør, at de enten kan være tændt eller slukket. På denne 

måde er det muligt at slukke chippen, når kunden har betalt for varen, så kunden trygt kan 

forlade butikken, uden at alarmen bliver aktiveret. Dette er den mest primitive form for RFID-

chip, men også den første (RFID Journal 2005, 2). 

70’erne og 80’erne 

Da man nåede til 70’erne, skete der igen fremskridt, og de første patenter så dagens lys. Mere 

præcist den 23. januar 1973, modtager Mario W. Cardullo det første amerikanske patent på en 

aktiv RFID chip med ”rewritable memory”. Samme år modtog Charles Walton et patent, for 

en passiv ”transponder” der kunne låse en dør op, uden brug af nøgle (RFID Journal 2005, 2).  

I 70’erne bad den statslige amerikanske energi afdeling om at få udviklet et system til at sikre 

atom materialer. Los Alamos National Laboratory blev sat på sagen og en gruppe forskere 

kom frem med løsningen. Man placerede ”transpondere” på områdets lastbiler og læsere på 

portene til det afspærrede område. På denne måde vækkede læsernes antenner 

”transponderen” i lastbilen, som sendte et ID og eventuelt chaufførens ID tilbage. På denne 

måde kunne systemet sørge for, at det kun var områdets lastbiler og dertilhørende chauffører, 

der fjernede atom materialerne fra området (Ibid.). 
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I midten af 80’erne nåede dette system ud til offentligheden, ved at en af forskerne som 

arbejdede på projektet, valgte at forlade det, for at starte sin egen virksomhed, der udviklede 

automatisk afgift betalings systemer (RFID Journal 2005, 2). Dette system er det vi i 

Danmark kalder for Brobizz, men bliver anvendt over hele verden, til betaling af vej-, bro- og 

tunnelafgifter. 

Los Alamos udviklede samtidig en passiv RFID chip til at spore køer. Problemet med køerne, 

og dyr generelt var, at de fik hormoner og medicin når de var syge, men at det ikke var nemt 

at holde styr på hvem der fik hvad. Derfor kunne man med denne passive RFID chip 

fastmonteret på dyret, scanne det, og derved finde ud af hvad det skulle have og havde fået. 

På denne måde undgik man at fejlmedicinere dyrene (Ibid.). 

I 80’erne begyndte RFID teknologien for alvor at blive implementeret. I USA blev 

teknologien især brugt indenfor transport, personlig adgang og i mindre grad til dyr. I Europa 

var teknologien mest anvendt indenfor dyr og til automatisk betaling af vejafgifter. En af 

hovedårsagerne til denne hurtige ekspansion var udviklingen af Pc’en, der gjorde det nemt og 

økonomisk at indsamle data fra RFID systemerne (Jeremy Landt 1998).  

90’erne og 00’erne 

I de tidlige 90’ere opfandt virksomheder “lav frekvens” systemer (125 kHz), som resulterede 

i, at ”transponderne” blev mindre og derved kunne indkapsles i glas og placeres under huden 

på dyr, eksempelvis køer. Ligeledes puttede man dem i kort, til at styre adgangen til 

bygninger. Begge dele anvendes i dag dagligt i hele verden. (RFID Journal 2005, 2) 

 

Senere i 90’erne markedsførte virksomhederne 125 kHz systemerne, og begyndte at fokusere 

på ”høj frekvens” systemer (13,56 MHz), som ikke var reguleret eller anvendt særlig mange 

steder i verden. Fordelen ved ”høj frekvens” var, at rækkeviden blev større og dataoverførslen 

var hurtigere. Specielt i Europa anvendte man høj frekvens til, at spore genbrugelige 

containere og andre aktiver.  

I dag anvendes ”høj frekvens” RFID til adgangskort, betalingssystemer (mobile speedpass) og 

contactless smartcards. Det anvendes også som tyverisikring til biler, hvor man placere en 

læser i ratstammen og en passiv RFID chip i nøglen. På den måde sender en nøglen et ID 

nummer tilbage til læseren, og hvis ID nummeret ikke er korrekt, er det ikke muligt at starte 

bilen. (Jeremy Landt 1998) 
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I slutningen af 1990'erne, var RFID allerede udbredt på betalingsveje og adgangssystemer, og 

de første virksomheder var begyndt at eksperimentere med teknologien til sporing af deres 

produktionsprocesser og færdigvarer. Det var nu tydeligt, at RFID var kommet for at blive. 

(www.discoverrfid.org 2010b, 1). 

 

RFID blev anvendt til at styre supply chain (www.discoverrfid.org 2010a, 1).  

 

 

I starten af 90’erne udviklede IBM’s ingeniører et ultra-high frequency (UHF) RFID system 

og tog patent på det. Forskellen på det gamle og dette RFID system var rækkeviden, som nu 

var op til 6 meter under gode forhold og gav hurtigere data overførsel. IBM lavede et 

pilotprojekt sammen med Wal-Mart, men teknologien blev aldrig markedsført, da IBM i 

midten af 90’erne løb ind i økonomiske problemer og derfor solgte patentet til 

stregkodevirksomheden Intermec. Intermecs RFID systemer er gennem tiden anvendt til alt 

fra lagerstyring til kvægavl, men havde en svær start i slutningen af 90’erne, da teknologien 

var dyr, grundet den lave salgsvolumen og manglende åbne internationale standarder.  

 

I 1999 tog udbredelsen af UHF RFID virkelig til, da EAN-International, Uniform Code 

Council, Procter & Gamble og Gillette stillede kapital til at etablere ”The Auto-ID Center” på 

Massachusetts Institute of Technology. David Brock og Sanjay Sarma der var professorer på 

MIT, havde forsket i mulighederne for at putte ”low-cost” RFID chips på alle produkter, for 

at spore dem gennem en supply chain. Ideen gik ud på, kun at lægge et serienummer på 

chipsne, for at holde prisen nede, (da chips med mere datakapacitet koster mere at producere). 

Disse serienumre skulle være genveje til synkroniserede data, som skulle ligge på en database 

der kunne skaffes adgang til via internettet. 

 

På denne måde lykkedes det for Sarma og Brock at ændre folks opfattelse omkring RFID 

indenfor supply chain. Hidtil havde alle informationerne omkring produktet ligget på RFID 

chippen, som var tilknyttet produktet. Sarma og Brock ændrede RFID til en 

netværksteknologi, hvilket var en vigtig ændring for forretningsverdenen. Nu kunne 

producenter automatisk lade en detailhandler vide, hvornår en leverance var parket og sent fra 

lageret, og detailhandleren kunne automatisk lade producenten vide hvornår leverancen var 

ankommet. 

 

  

http://www.discoverrfid.org/
http://www.discoverrfid.org/
http://www.rfidjournal.com/glossary/165
http://www.rfidjournal.com/glossary/165
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2000 

Fra 1999 til 2003 skaffede ”The Auto-ID Center” opbakning fra mere end 100 store 

slutbrugervirksomheder, samt “The U.S. Department of Defense” og mange RFID 

hovedleverandører. Dette muliggjorde, at de kunne åbne forskningslaboratorier i Australien, 

England, Schweitz, Japan og Kina. Forskningslaboratorierne var med til at udvikle: to 

standarder for hvilken frekvens systemerne skulle køre på (klasse 1 og klasse 0), ”the 

Electronic Product Code (EPC)” nummersystemet og en netværksarkitektur for hvordan man 

kunne søge data frem på internettet på baggrund af den EPC der lå på RFID-chipsne. 

Teknologien blev licenserede til ”The Uniform Code Council” i 2003 der skabte ”EPCglobal” 

som et joint venture med ”EAN International” for at markedsføre EPC teknologien. ”The 

Auto-ID Center” lukkede i 2003 og forskningsansvaret blev givet videre til ”Auto-ID Labs”. 

Nogle af verdens største detailhandlere (Albertsons, Metro, Target, Tesco, Wal-Mart) og “the 

U.S. Department of Defense” har proklameret, at de planlægger at anvende EPC teknologi til 

at spore varer i deres supply chain. Ligeledes bevæger medicinal-, dæk- og forsvarsbranchen 

sig mod adoptering af teknologien. EPCglobal udviklede en anden generations standard i 

december 2004 og banet derved vejen for en vid udbredelse.9 

Projektet omhandler resten af historien fra 2005 og frem til nu. 

  

                                                
9 http://www.rfidjournal.com/article/view/1338/2 (20/6 2010) 

http://www.rfidjournal.com/article/view/1338/2
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Bilag 2. Interview med Per Kiilsholm (GS1)  

 

Induktive åbne spørgsmål: (Steinar Kvale 1997) 

1. Navn, profession, alder? 

Per Kiilsholm, Technical Manager/ Teknisk chef, 51 år. 

2. Hvor mange år har i været indenfor branchen. 

Civil ingeniør i 1984, dankort systemer SKTS, Dannet, (samarbejde mellem KTS og IBM 

Vals operatør) skulle finde ud af hvad EDI var. Interesse for standardisering stammer derfra. I 

10 år. Coop 3-4 år for at implementere EDI. GS1 10-11 år.  

3. Hvilke opgaver varetager du? 

Overordnet ansvar for de standarder der bliver sendt ud, ansvar for intern IT og ansvar for 

service center. 

4. Hvorfor har du valgt at arbejde med RFID 

Har altid haft en interesse i at arbejder med EDI og karrieren har bragt ham dertil. Han kan 

godt lide at gøre en forskel, uden at træde nogen over fødderne. Dette kan lade sig gøre i en 

interesse organisation som GS1. Hos GS1 er konkurrenter fælles om, at optimere deres supply 

chain i fællesskab. 

 

Deduktive spørgsmål (supply chain): 

5. Hvilke fordele ser du ved anvendelse af RFID indenfor Supply chain? 

(Anvendelse) 

Øget visibilitet, så man ved hvor de forskellige produkter er. Man kan følge varen gennem 

SC’en. Modvirke out of stock, lokalisere flaskehalse i kæden (hvorfor man er out of stock), se 

hvordan ens aftræk er (forecast), optimere forecast. JIT leveringer, minimere svind på vare 

med udløbsdato (frugt og grønt). Minimere lagre, eliminere bufferlagre, minimere bullwhip 

effekter.   
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VMI: Producenterne/leverandørerne er ikke dygtige nok til at lave forecast, derfor virke det 

ikke optimalt. Historisk data er ikke optimal at lave forecast ud fra, hvis det ikke bliver holdt 

om mod årsager. Godt vejr, Sol og sommer = grillpølser og kolde Carlsberg, Rød tråd = 

november måned. 

6. Hvilke standarder findes der indenfor RFID? Er der mangel på standarder? 

(standarder) 

EPC standarder er på plads, bygger på ISO18006-c standarden. Tag standarden er på plads. 

UHF tags kniber lidt. 

Best practise/procedure – Der har vi stadig nogle udfordringer 

System mæssige standarder – Der er vi godt på vej 

Tekniske standarder – De er på plads 

  

Teknik: Det tekniske med hvordan snakker antennen sammen med taggen, hvordan skal den 

se ud, hvad kan man med den, kryptering, kan man beskytte informationen, skal man have 

password osv. Det er på plads i forhold til anvendelse af RFID. 

System: EPC protokoller, Hvordan flyder informationen, EPCIS (EPC Information System), 

systemet der kommunikere informationerne videre. Hvis ikke alle anvender EPCIS (eller bare 

det samme system), er det ikke muligt at dele informationer omkring, hvor produktet er i 

kæden, da de ikke kan snakke sammen. Der er stadig problemer med at få IS’er til at snakke 

sammen (mangel på standarder indenfor Informations Systemer). 

Best Practise: guidelines for hvordan stregkoden skal placeres, hvordan en pallelabel skal se 

ud og hvilke informationer den skal indeholde, så alle ved hvor de finder de informationer de 

skal bruge. Best practises er lige som et musikstykke, når alle ved hvad de skal gøre, hvornår 

og hvordan, så spiller det. (Best practise er regler for hvordan eller hvad der skal gøres, for at 

det hele fungere efter hensigten). 

”Vi laver ikke standarder fordi vi tror de skal bruges, men fordi brugerne kommer og siger at 

de har behov for det.” 
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7. Hvor langt er den teknologiske udvikling nået indenfor RFID? (Tekniske 

problemer) 

Det er muligt at tilknytte andre informationer til EPC, (f.eks. tidspunkt, GPS position, 

temperatur, bevægelser, fugtighed) ved at tilknytte disse informationsaflæsere til EPCIS 

systemet. 

Der findes to måde at lagre data omkring et produkt når man anvender RFID. 

a. Man kan lagre alt data på chippen, men derved bliver chippen også dyr og der 

er mulighed for at alt data vil gå tabt, hvis chippen går i stykker.  

b. Man kan lagre data på en database, hvor EPC koderne er tilknyttet og data 

derved bliver delt med alle parter der er involveret i produktet. På denne måde 

holder man prisen på chippen nede og sikre nem deling af data. 

”Det er forskelligt fra vare til vare hvordan tag’en skal placeres og hvordan de forskellige 

antenner skal være, for at det kan fungere. Det kan man ikke standardisere sig ud af. Man kan 

lære af erfaringen. De første stregkodelæsere der kom, var også meget kryptiske, man skulle 

aflæse den lige på og afstanden skulle være korrekt, for at man kunne læse stregkoden. I dag 

har man lavet krydsscannere og alt muligt, så bare man er nogenlunde i nærheden af 

scanneren, så læser den alt, uanset hvor dårlig kvalitet stregkoden har. Det er noget af det 

samme vi skal igennem her. Vi er i barndommen for den her teknologi og det er de færreste 

børn der løber maraton dagen efter at de bliver født. Der er som regel et kravle stadie, et 

skubbe stadie, et gå stadie og så er der et løbestadie. Så det er et spørgsmål om tid og 

implementeringer.” 

8. Hvad koster en Chip/Tag i dag? Er teknologien for dyr til at virksomheder kan 

se ROI? (Pris og omkostninger) 

Prisen er drastisk faldende, men ligger i størrelsesordenen 30 øre pr. tag, men for bare 5-7 år 

siden kostede den flere kroner stykket for en passiv RFID tag. 

Implementeringsomkostninger er for store til at man vil kunne se ROI. Det er ikke så meget 

tag’ne og læserne der er de store omkostninger, men det er et projekt hver gang. Det er stadig 

et projekt stadie, så man skal have konsulenter til at rende rundt for at implementere 

teknologien, og konsulentomkostningerne vil nok overstige fortjenesten man opnår. 
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”Når først det er installeret og det fungere, så køre det fint i produktion, men det er ikke noget 

man bare køber og så fungere det.” 

9. Hvem mener du skal betale for implementering af Chippen? (Hvem betaler 

chippen) 

Der er ikke nogen speciel der skal stå for det, for lige som alt andet i SC, så er det et 

samarbejde. 

”Det er en kombination, da den stakkels lagermedarbejder ikke kan stå og kigge på chippen 

og så se hvad der står i den. Så man anvender det der hedder smart labels, hvilket svare til de 

labels man anvender i dag med nogle stregkoder på og nogle informationer der står skrevet, 

og så sidder der så en chip indenunder.” Hvis man bruger principperne der ligger bag EPCIS, 

så er EPCIS ligeglad med om informationerne kommer fra en RFID eller en stregkode. Hvis 

bare informationer bliver ført op i systemerne, så er de fuldstændig indifferente. Så det vil 

godt kunne lade sig gøre at lave en SC, hvor det er en blanding af både det ene og det andet. 

10. Hvordan implementerer man RFID i en SC? Hvem skal starte med det og 

hvordan sikre man sig at hele kæden er med på den? (Infrastrukturelle 

problemer) 

Leverandører og producenter fokusere ofte på interne processer, det er sjældent de tænker SC. 

Kæderne har endnu ikke sagt at det er det de vil, så mange af de RFID implementeringer vi 

ser i dag, er producenter og leverandører, der bruger RFID-chippen til at optimere deres eget 

produktions apparat.  

Det er væsentlig sværere at implementere i en SC, da det er over mange virksomheder, end 

det er at implementere internt i sin egen virksomhed. 

”Jeg kan tage en beslutning om alt, hvad der foregår i min egen virksomhed, men jeg kan ikke 

beslutte hvad de andre skal gøre. De eneste der kan beslutte det for supply chain er 

slutkunden, for kunden har altid ret.” 

Man kan sikre sig at de forskellige led i kæden løbende kan skifte over til RFID teknologien, 

men ikke er tvunget til det, ved at anvende ”Smart Labels”. På den måde kan dem der stadig 

ønsker at anvende stregkoder blive ved med at anvende det, ind til at de har kapital og 

overskud til at konvertere til RFID. 
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11. Er teknologien sikker nok til at anvende gennem en hel SC? (Sikkerheden)  

Indenfor IS’er er der forskellige typer af information som kan læses af følgende. Man laver 

profiler hvormed den enkelte profil så har adgang til visse data. Det er ligesom styresystemet 

Microsoft Windows, hvor man kan afgrænse hvilke områder brugeren der er logget på har 

adgang til. 

”Har man adgang til en EPCIS, kan man få af vide alt, hvad der ligger på alle de andre. Men 

på det tidspunkt hvor alle har deres egen EPCIS, den tror jeg kommer, så er der lige pludselig 

rigtig mange derude, og hvis hver EPCIS skal ud og spørge dem alle sammen, om de kender 

noget til denne EPC kode, så bliver det et rigtig stort forespørgselsapparat der skal på banen. 

Derfor har man nogle forskellige principper, for hvordan man kan lave de her ting, men man 

mangler stadig at få filet det til, for at det er rigtig opperationelt.” Udvekslingen fungerer, men 

omkring security og at finde de forskellige EPCIS’er, det vi kalder ”search”, der har man 

stadig en lille smule udfordringer. 

Deduktive spørgsmål (Slutbrugeren): 

12. Hvilke fordele ser du, at slutbrugeren kan få ved anvendelse af RFID? 

(Anvendelse) 

Købsprocessen: Større tilgængelighed af varer. Tiden det tager at komme igennem 

udgangskasser kan reduceres væsentligt. 

”Vi er lidt lang fremme i vores visioner, da det med at læse alle vare på en gang, kan godt 

lade sig gøre teknikmæssigt, men det er prisen der sætter sine begrænsninger der. En pakke 

tyggegumme til en krone, sætter man ikke en tag til 30 øre på.” 

Et sådanne kassesystem vil kræve at alle vare har en chip monteret, ellers falder ideen til 

jorden. 

Derfor må man finde en teknologi, der kan få prisen på tags tilstrækkelig langt ned. 

Kobberet der anvendes til at lave antennerne, holder prisen oppe på tags, da prisen på kobber 

holder prisen på tag’ne oppe. 

I dag kan man anvende sin mobil tlf. til at scanne en stregkode og hente informationen fra 

nettet. Dog er denne information ikke autentificeret, så man er ikke sikker på at 

informationerne er valide. Men dette er en teknologi som vil udbrede sig med RFID tag’en, da 
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den åbner muligheder. Der vil komme RFID læsere i telefoner, som man f.eks. kan anvende 

til at tjekke om en Gucci taske er ægte, eller om medicinen er ægte/korrekt. Hvis man lider af 

en kronisk sygdom, vil man kunne scanne medicinen og finde ud af om den er korrekt. Det er 

ikke så udbredt i DK, men i udlandet er counterfeit/falsk medicin det helt store problem i dag. 

Nogle onde tunger siger, hvis man er i Afrika, uanset om man er på hospital eller andet, er der 

50% chance for at det er ægte, og 50% chance for at det er fake du får. I bedste fald når du får 

noget fake er det, at det ikke virker. I værste fald så dør du. Derfor må man være meget 

interesseret i, når man står med en kanyle eller en ampul eller andet, at man kan verificere om 

det er den korrekte medicin, kølekæden er overholdt, den er ikke for gammel og batchen er 

ikke hjemkaldt, hvilket man så kan sammenlige med sin journal om man kan tåle det. 

”Der findes uanede muligheder af funktionaliteter, som man kan lægge ind over ved det, at du 

kan identificere produkter og lige nøjagtig den identitet du har med at gøre.” 

Alt dette kræver at tag’en ikke er deaktiveret. Der er lavet forskellige rammeregler omkring 

hvordan man skal håndtere dem, men det er ikke helt håndfast endnu, hvordan den 

problemstilling den er. Der kører dialoger både indenfor EU og i Danmark. 

To problemstillinger: 

Man skal sikre sig at privacy bliver overholdt. 

Men også at kunden kan få ”after-sale service” ud af chippen. 

RFIDSEC har lavet chips med protokoller omkring, så den bruger noget lignende 

digitalsignatur, til at afgrænse hvem der må læse dataen.  

Så der er meget for og imod, for hvem og hvordan man kan læse chippen. 

”Vi skal sikre os, at lovgivningen bliver tilstrækkelig fleksibel til, at vi ikke afskære os 

muligheden for ”after-sale funktionalitet”, men alligevel at den er tilstrækkelig rigid til at vi 

ikke stiller folks liv til offentlig skue for alle mennesker.”  

Dette kan gøres via teknologi, men så snart man begynder at putte ekstra funktionaliteter ned i 

det, stiller det større krav til vores tag, omkring funktionalitet, og så bliver tags’ne dyrere. 

Privatlivets fred, sikkerhed, standarder. 

Dette er en barrierer, da udstyret der ligger bag ved, gør tags’ne dyrere, men man kan 

argumentere for, at hvis alle brugte dem ville de blive billigere. Standarder 
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13. Mener du, at privatlivets fred bliver krænket ved anvendelse af RFID på 

slutbrugerniveau? (Privatlivets fred) 

Både og. 

Det er et spørgsmål om tid og udvikling før at man kan kombinere mulighederne indenfor 

RFID med at tage højde for privatlivets fred. 

Uafklaret lovgivning er grunden til, at man ikke har klare regler for, hvad RFID må kunne og 

ikke kunne. 

Det er en manglende samfundsudvikling, der bl.a. er skyld at implementeringen ikke er nået 

længere end den er. 

14. Vil en global standard, indenfor RFID anvendelse, have en indvirkning på 

ovenstående? (Global standard eller mangel på sammen) 

Der er lavet Rammelovgivning der hedder PIA, omkring hvordan RFID teknologi skal 

implementeres samt hvad det må kunne. 

Vender tilbage til spg. 12. 

15. Er sikkerheden indenfor RFID god nok til, at man ikke krænker privatlivets fred 

ved anvendelse på slutbrugerniveau?  (Sikkerheden) 

Vender tilbage til spg. 12. 

16. Er det for omkostningstungt, at udskifte alle kasseapparater til RFID scannere? 

Og vil denne ekstra udgift blive lagt over på slutbrugeren? (Pris og omkostninger 

(besvares via spørgeskema)) 

Ja det vil der, da alle omkostninger der eksistere i detailledet er der kun en til at betale og det 

er kunden. Det vil måske være muligt, at omkostningerne går ud med besparelserne, og man 

på den måde ikke taber penge på at investere i implementering af RFID teknologi. 

”De første implementeringer der fortages af en teknologi, vil altid i starten betragtes som en 

omkostning.”  

Når vi snakker udskiftning af kasseterminalerne, så kommer det til at tage noget tid før at de 

bliver udskifter. 
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De store udenlandske kæder påstår at de har stor gavn af at anvende RFID teknologi, men 

brugen af stregkoder og pallelabels er meget mere udbredt i Danmark i forhold til udlandet, så 

man i Danmark har en forholdsvis effektiv SC i forhold til udlandet. Derved er spændet 

hvormed de store udenlandske kæder kan forbedre deres SC i forhold til de danske væsentlig 

større, og derfor oplever de også en væsentlig større ROI, end de danske dagligvare kæder vil 

opnå. Dette er også med til, at de store udenlandske kæder opnår ROI tidligere.   

Det er svært at lave en klar annalyse på hvor store besparelserne er. Hvis man effektiviserer, 

vil besparelserne ligge i at fyre den del af personalet der kommer i overskud, men hvis man 

ikke kan beregne hvor stor en del af personalet der kan fyres, er det ikke til at gennemskue 

hvor store besparelserne bliver. 

”Det er de færreste jeg har talt med omkring de her ting, der ikke tror på det. De tror på 

teknologien og kan godt se de overordnet koncepter, men de fleste siger bare; på nuværende 

tidspunkt, hvor omkostningerne er som de er osv. Er det ikke nu der skal investeres.” 

”Jeg tror ikke det er finanskrisen, der er skyld i at det ikke er implementeret.” Grundet at 

virksomheder ønsker at spare under en finanskrise, og da teknologiens formål er at 

spare/optimere, ville de have implementeret den med det samme, hvis det var tilfældet. Det 

kræver selvfølgelig kapital at investere i teknologien, men det har de store kæder også, så det 

er ikke derfor at det ikke er implementeret endnu. 

17. Vil varerne blive dyrere eller billigere for slutbrugeren, hvis man anvender RFID 

på slutbrugerniveau? Er det slutbrugeren der skal betale for chippen? (Hvem 

betaler chippen (besvares via spørgeskema)) 

Der er kun kunden til at betale omkostningerne, hvis man ikke sparer penge på investeringen.  

18. Vil det være en god investering for en dagligvarehandelskæde, at implementere 

RFID teknologi på henholdsvis: 

a. Supply chain niveau? 

Ja, ens egen styring, fra man modtager vare til at det kommer ud i butikkerne. Endnu bedre 

hvis man kan få de andre led i kæden med på den. 

Typisk har man 2 leverandører indenfor samme produkt, men hvis man skifter leverandør vil 

der være TCA omkostninger, især hvis man har investeret og implementeret i RFID teknologi 

hos sin levedør, og så skifter leverandør der ikke anvender det. 
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b. Slutbruger niveau? 

”Det varer et stykke tid før vi kommer til at det bliver anvendt på slutbrugerniveau. 

Gevinsterne er der, men forudsætningen for at vi kan komme der ud og gevinsterne er der, det 

er, at der er tags eller anden identifikation der kan bruges, men det skal være der på alle 

produkter, hvilket stiller krav til alle leverandører, om at de skal mærke deres produkter. I 

hvert fald indenfor de segmenter hvor det er relevant, og det kommer til at vare et stykke tid. 

Vi vil se det på medicin området og tøj, for at modvirke ”counterfeit” (kopivarer).” 

c. End to End niveau? 

Ja, men det vil kræve at alle varer er mærket med RFID tags fra producentens side. Så på 

nuværende tidspunkt, er det svært at svare på når forudsætningerne ikke er der. 

 

Induktive Fremtids-/afsluttende spørgsmål? 

19. Hvilken slags RFID teknologi vil være mest anvendelig i en End-to-End SC? 

Lagring på chip, EPC, IoT, mm.? (Anvendelse) 

EPC sammen med IoT eller en lokal database.  

En blanding af Near field og UHF teknologi. 

20. Hvordan ser fremtidens dagligvarehandel ud? 

Den vil bevæge sig over i noget internet butik. Det bliver vigtigere at vi ved hvad det er for 

nogle vare vi har med at gøre. Vi vil gerne have mere specifik viden om hvor produktet 

kommer fra. 

Der kommer til at ske en forandring indenfor detailhandlen, måske mere direkte salg mellem 

slutbrugeren og producenten. 

Der vil ikke ske nogen drastiske ændringer, men de vil forsøge at holde strukturen, og så lave 

internet handel og andre forretningsmodeller ved siden af. 

Supermarkederne vil forbedre sig, mindre out-of-stock, friskere varer.  

21. Hvordan ser RFID-chippens fremtid ud? 
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Den vil blive billigere. Man vil gå over i trykte antenner i stedet for kobberantenner. 

Udbredelsen vil eksplodere på et tidspunkt, men teknologien vil ikke ændre sig meget. 

De vil blive bedre og billigere. 

22. I hvilken branche er RFID teknologien mest anvendelig? 

Medicinal- og tøjbranchen. 

23. Hvad vil du sige, der er den største barriere indenfor RFID implementering i 

dag? 

Når man snakker ”Item level tag’ing” på de enkelte varer, og forbrugernes fordele omkring 

det, så er det prisen på tags’ne. Det kræver en rimelig dækningsgrad, for at man kan begynde 

at anvende det på et brugbart niveau. Hvis det kun er halvdelen af varerne der er tag’et, hvad 

hjælper det så at købe et køleskab der kan læse hvilke vare der er i det, eller en vaskemaskine 

der kan se hvad det er for noget tøj der er i den og hvad temperatur det skal vaskes på. Så kan 

man hurtigt komme til at vaske hvide skjorter med røde sokker. 

Indenfor SC er det et spørgsmål om hvornår virksomhederne tror på det. ”Jeg tror 90% af tag-

anvendelsen indenfor SC kommer til at forgå ved hjælp af smartlabels for at få en glidende 

overgang”. 
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Bilag 3. Interviewguide 

Inden jeg foretog mit interview, udarbejdede jeg en interviewguide, som blev benyttet under 

interviewet. Jeg lagde vægt på, at min interviewguide bestod af forskellige elementer fra både 

det forskningsorienterede interview samt interviewet som en samtale (Steinar Kvale 1997). 

Det betød, at jeg benyttede mig af et velorganiseret interview, hvor jeg fulgte nogle 

standardformulerede spørgsmål i en bestemt rækkefølge (ibid.:131), men med dele fra det 

semistrukturerede niveau, der tillod mig, at følge op på svarene og derved spørge ind til 

relevante emner om nødvendigt. At interviewguiden var overvejende struktureret på forhånd, 

samt muligheden for fri samtale, var en fordel i forhold til min problemstilling, da jeg 

ønskede fokus på nogle bestemte områder, samtidig med at interviewpersonen kunne fortælle 

hvilke barrierer han fandt vigtige. Den valgte struktur, vil hermed gøre det muligt at 

sammenkoble svarene med de relevante analyseafsnit (Riis 2005:103). Det var valgt, at 

opdele interviewet i fire temaer, hvor det første tema bestod i, at skabe en hvis fortrolighed 

mellem den interviewede og interviewpersonen (Steinar Kvale 1997). Det andet tema forholdt 

sig til dagligvarehandles SC (upstream), mens der i det tredje blev spurgt ind til slutbrugeren 

(downstream) og i det fjerde tema blev interviewet afrundede. En nærmere gennemgang af 

disse fire temaer forefindes nedenfor. 

Interview - Gennemgang af de fire temaer 

Jeg valgte at dele det op i temaer, da jeg på den måde havde et større overblik over, om jeg fik 

de vigtigste hovedpunkter med. De første minutter af et interview er afgørende for de data, der 

kommer efterfølgende (Steinar Kvale 1997). Derfor havde jeg opbygget interviewet således, 

at jeg startede med en række mindre spørgsmål, for at spørge ind til den interviewede i det 

første tema. Her indsporede jeg samtidig interviewet, og benyttede mig af den induktive 

tilgang i form af åbne spørgsmål. Dette betyder, at mine spørgsmål havde den virkning, at de 

muligvis senere kunne afkodes og kobles sammen med teorierne, dvs. at gå fra det generelle 

til det specifikke (Lars Fuglsang, Peter Hagedorn-Rasmussen, and Poul Bitsch Olsen 2009, 

365). Modsat benyttede jeg mig af den mere deduktive (ibid.) tilgang i henholdsvis tema 2 og 

3, hvor mine spørgsmål lå mere fast, og var nøje formuleret ud fra min problemformulering. 

Det første af de to temaer, tema 2, er dannet på baggrund af de barrierer jeg har udvalgt i mit 

framework, til at være de vigtigste, og derfor også dem jeg senere vil analysere. I det andet af 

de to temaer, tema 3, spurgte jeg ind til slutbrugeren og de potentielle barriere der kan opstå 

downstream, igen ud fra nøje formulerede spørgsmål. I disse to temaer stillede jeg bevidst 
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ikke den interviewede en enten/eller mulighed, for at give mere rum til at snakke frit (Steinar 

Kvale 1997). 

I det fjerde og sidste tema, benyttede jeg mig igen af de induktive spørgsmål, for at åbne op 

for interviewpersonens syn på fremtiden indenfor emnet. Jeg valgte dog, at gøre den 

deduktive del dominerende i mit interview, for at gøre interviewet så brugbart som muligt i 

forhold til mit problemfelt ved at få så konkret data ud af det som muligt.  
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Bilag 4. Mailkorrespondance med Mark Roberti 

 

 

11/2/2010  

Editor 

To jesperboi@hotmail.com, editor@rfidjournal.com 

From: Editor (editor@rfidjournal.com) 

Sent: Tuesday, November 02, 2010 2:27:18 PM 

To:  jesperboi@hotmail.com; editor@rfidjournal.com 
  

There are always barriers to adopting a new technology and RFID is no 

exception. There are different types of RFID -- passive HF and UHF, active 

systems, real time location systems and so on -- and the adoptions are 

slightly different for different types of RFID. But in general, here are 

the 

issues that are hindering the rapid adoption of the technology. 

  

The technology isn't plug and play. Passive UHF systems can be challenging 

to deploy because the tags don't broadcast a signal. To read tags, you must 

get enough energy from the reader antenna to the tag antenna. There are a 

number of factors that can limit the reliability of the system -- that is, 

environmental factors can prevent tags from being read. Sometimes you read 

tags you don't want to read. Even with active systems, RF engineers need to 

do a site survey and configure the systems so it will work effectively. 

This 

adds to the cost of a system and increases the risk of the deployment. 

  

Lack of software. There are a number of companies that have developed 

applications to take advantage of the serialized data that can be captured 

with RFID systems, but there are not software applications that solve 

specific problems in specific industries. That means some applications 

require companies to write their own software or hire a systems integrator 

to do it. This also increases the cost and risks of a deployment. 

  

Lack of best practices. RFID is a fairly new technology and there are not a 

lot of best practices that would help people to deploy the technology 

successfully.  

  

Lack of standards. In some industries, such as retail apparel, there is 

widespread agreement among end users about which type of RFID works best 

(passive UHF in this case), but in other industries there is no agreement. 

Hospitals are deploying active systems that use proprietary protocols, 

ZigBee, or Wi-Fi. With no clear consensus on which type of technology is 

best, many hospitals will put off adoption, because they don't want to 

adopt something that becomes obsolete. 

  

Change management. RFID involves streamlining business processes to achieve 

benefits. Often, people don't want to do things in a new way. This makes 

deployments more challenging. 

  

Progress is being made on all of these fronts, and adoption is picking up. 

We recently reported that more than 1 billion passive UHF tags will be 
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consumed in 2010. That indicates adoption is starting to ramp up. 

  

Mark Roberti 

Founder and Editor 

RFID Journal 

  

  

  

On 11/1/10 8:27 AM, "jesperboi@hotmail.com" <jesperboi@hotmail.com> wrote: 

  

> Ask the Expert Question 

>  

> Which barriers to RFID adoption exist? 
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Bilag 5. Mailkorrespondance med Michael Jensen 

Prosign.dk 

 
Fra: powermail [mailto:noreply@prosign.dk]  
Sendt: 15. oktober 2010 11:51 
Til: Info@prosign.dk 
Emne: E-mail fra Prosign.dk 
  
Navn Jesper Iversen 

Telefonnummer 26567078 

Firmanavn Copenhagen Business School 

Stilling Kandidatstuderende 

E-mail jeiv05ab@student.cbs.dk 

Besked Hej Prosign 

Jeg er ved at skrive kandidatafhandling omkring anvendelse af RFID 

indenfor dagligvarehandel og skal i den forbindelse bruge nogle casestudies 

omkring anvendelse af RFID i Danmark. 

Jeg er stødt på en liste af virksomheder der anvender det i Danmark på jeres 

hjemmeside under referencer og vil i den forbindelse, høre om I har 

casestudies liggende omkring disse virksomheder, samt om det er nogle i vil 

sende til mig? 

Mvh. = 3D3D3D Jesper Iversen 

tlf. 26567078. 

Cand.merc. SCM (supply chain management). 

 
 

 

 

 
 ----- Reply message ----- 

Fra: "Michael Jensen" <mje@prosign.dk> 

Dato: fre., okt. 15, 2010 17:23 

Emne: SV: E-mail fra Prosign.dk 

Til: "Jesper Bo Iversen" <jeiv05ab@student.cbs.dk> 

Hej Jesper 
  
De eneste deciderede casestudies vi har er dem som allerede er på vores hjemmeside – vi er 
desværre meget ofte i den situation at vores kunder ikke vil offentliggøre historier om deres 
anvendelse af RFID da de ser det som en konkurrencefordel som de ikke ønsker at give deres 
konkurrenter. Så selv om der efterhånden er mange der i større eller mindre grad bruger RFID er der 
desværre ikke mange historier vi må offentliggøre – dog kan jeg da tilføje at dagligvarehandlen i DK 
ikke er de mest aktive med at indføre RFID, men det fremgår vist også af vores referenceliste. 
  
  
Venlig hilsen  /  Best regards 
  
Michael Jensen 
Direktør / CEO 
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Mobile: +45 51 90 87 37 
Office:   +45 23 35 93 91 

 mje@prosign.dk 
www.prosign.dk  /  www.oee.dk 
................................................. 
  
Prosign RFID 
Fælledvej 17 
DK-7600 Struer 

 

 
Fra: Jesper Bo Iversen [mailto:jeiv05ab@student.cbs.dk]  
Sendt: 15. oktober 2010 20:29 
Til: Michael Jensen 
Emne: SV: E-mail fra Prosign.dk 
  
Tak for dit svar Michael. 

 

Det er også min opfattelse, at virksomheder generelt ikke er villige til at dele deres studier 

omkring anvendelse af RFID. 

 

Dog virker det som om, at udenlandske virksomheder er mere villige end de danske, eller 

også er det fordi der er flere af dem. 

 

Men endnu en gang tak for dit hurtige svar. 

 

Mvh. Jesper Iversen 

 

 

 
Fra: Michael Jensen [mje@prosign.dk] 
Sendt: 17. oktober 2010 10:08 
Til: Jesper Bo Iversen 
Emne: SV: E-mail fra Prosign.dk 

Hej 
  
Begge dele er rigtig – hvis vi kigger på USA er de klart længere fremme end Danmark og dermed er 
der selvfølgelig også flere historier at fortælle. Men endnu mere vigtig så har de indset at de største 
gevinster ved brug af RFID først kan indløses når alle, eller i hvert fald flertallet, bruger RFID og man 
dermed kan indsamle og ikke mindst udveksle data automatisk. Indtil videre holder danske 
virksomheder desværre kortene tæt til kroppen ud fra tesen at de derved beskytter deres investering 
– i USA gør man det modsatte uden dog at gå i detaljer omkring hvordan man løser forskellige 
tekniske udfordringer som anses som værende forretningshemmeligheder. 
  
  
Venlig hilsen  /  Best regards 
  
Michael Jensen 
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Direktør / CEO 
  
Mobile: +45 51 90 87 37 
Office:   +45 23 35 93 91 

 mje@prosign.dk 
www.prosign.dk  /  www.oee.dk 
.................................................. 
  
Prosign RFID 
Fælledvej 17 
DK-7600 Struer 
  
  
Fra: Jesper Bo Iversen [mailto:jeiv05ab@student.cbs.dk]  
Sendt: 1. november 2010 16:43 
Til: Michael Jensen 
Emne: SV: E-mail fra Prosign.dk (barriere) 
  
Hej Michael 
  
Tak for dine tidligere svar, hvilke er meget brugbare. 
  
Jeg har gennem længere tids søgning, i fagpresse og videnskabelige artikelbaser, ikke fundet nogle opdateret 
liste over de udfordringer/barriere der eksisterer i forbindelse med RFID implementering. Da teknologien udvikler 
sig hurtigt, går jeg ud fra, at de barrierer der gjorde sig gældende i 2003-06, ikke alle stadig er gældende. Jeg 
ved at man mere eller mindre har arbejdet sig udenom metal og væske barrieren, men er ikke helt afklaret med 
om det stadig udgør en barrierer, samt hvorvidt resten af nedenstående barriere stadig er relevante.  
  
Area of Constraints                         RFID adoption Barriers 
Technological                                  Lack of global standards 
                                                        Poor tag reader accuracy and rates 
  
Cost and ROI                                 The high cost of hardware and infrastructure 
                                                       The high cost of software, integration, service, and support 
                                                       The high cost of tags 
                                                        Unclear ROI 
  
Privacy and Security                       Customer privacy concerns 
                                                       Security concerns 
  
Implementation                                Compatibility and integration with other technology 
                                                        Implementation challenges 
                                                        RFID authentication challenges 
  
Organisational                                 A high degree of business process change required 
                                                        Lack of awareness 
  
People                                             The unwillingness of the customer and supplier to use it 
                                                        Lack of senior management support 
                                                        Lack of skilled personnel 
  
Jeg vil derfor høre dig, om du har indblik i, hvilke barrierer der stadig eksisterer i dag indenfor RFID? 
  
Jeg søger alle relevante barrierer, lige fra privacy conserns til teknologiske udfordringer. 
  
Det vil være en stor hjælp, hvis du har mulighed for at besvare denne problemstilling (gerne i stikordsform). 
  
På forhånd tak. 
  
Med venlig hilsen/Best regards  
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Jesper Iversen  
  
Strandvejen 130B, 4.th 
2900 Hellerup 
Tlf. 26567078 
  
 

 

Fra: Michael Jensen [mje@prosign.dk] 

Sendt: 1. november 2010 19:22 
Til: Jesper Bo Iversen 
Emne: SV: E-mail fra Prosign.dk (barriere) 

Hej Jesper 
  
Jeg er pt. til RFID konference i Tyskland men skal ganske kort prøve at svare. 
  
Vedr. ”technological” er de ikke længere gældende, der er i dag både EPC og ISO standarder og 
læserne (i hvert fald topmodellerne) er super hurtige og præcise. 
  
Vedr. ”cost and roi” er prisen stadig høj hvis man sammenligner direkte med stregkoder, men dem så 
går skridtet videre og ændrer deres arbejdsrutiner så de udnytter RFID’ens muligheder har normalt 
ikke problemer med at skabe ROI – også ganske hurtigt. Det kræver dog kreativitet og velvilje at 
tænke og prøve at se indarbejdede rutiner på en ny måde – det er i virkeligheden nok den største 
forhindring lige pt. Vedr. prisen på tags er det min opfattelse at det i mange tilfælde bliver brugt som 
undskyldning for ikke at sætte sig ind i tingene. Vi har med mellemrum spurgt om lov til at se 
kundernes kalkulation på hvordan de var nået frem til et tag (og/eller læsere) var for dyre men det er 
aldrig rigtig lykkedes. Min konklusion er derfor at de enten ikke har lavet en sådan udregning eller at 
den er baseret på at man blot udskifter stregkoder med RFID uden at udnytte de ekstra muligheder. 
Faktisk har man i USA tilbudt et par virksomheder som mente at taggene var for dyre at de kunne få 
dem gratis, men selv ikke da gik de i gang med projektet – altså var det en dårlig undskyldning. 
  
Vedr. ”privacy and security” så er det mest noget vi læser om og ikke noget vi møder i praksis, men 
det er selvfølgelig også mest relevant når RFID bliver brugt på dagligvarer og lignende. Oftest er 
historierne meget fantasifulde og har ikke det store med virkeligheden at gøre, men jo – de spreder 
selvfølgelig usikkerhed som er en naturlig ting når der er noget man ikke helt forstår og heller ikke 
kan se. 
  
Vedr. ”implementation” så er det ikke det store tema hvis man ved hvad man har med at gøre. 
Omvendt er det også næsten umuligt at lave en velfungerende løsning hvis ikke man har den 
nødvendige erfaring og uddannelse – så ja det er absolut en barriere at mange ellers gode RFID 
projekter strander fordi de ansvarlige ikke har den nødvendige ekspertise. For ikke så længe siden 
havde en af vore kunder sendt 2 mand til Norge for at indkøre et nyt maskinanlæg på en fabrik, efter 
3 ugers forgæves kamp ringede de og bad om hjælp – det tog os lang tid at komme derop men da vi 
først var der tog det omkring 3 timer at fikse løsningen efterfulgt af 5 timers overvågning for at sikre 
at alt virkede inden vi kørte hjem igen. Det er samtidig værd at bemærke at det var folk der var vant 
til at installere og arbejde med tekniske løsninger, men RFID kræver specialviden for at fungere 
optimalt. 
  
Vedr. ”organisational” og ”people” så er det vel nærmest besvaret længere oppe. 
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Venlig hilsen  /  Best regards 
  
Michael Jensen 
Direktør / CEO 
  
Mobile: +45 51 90 87 37 
Office:   +45 23 35 93 91 

 mje@prosign.dk 
www.prosign.dk  /  www.oee.dk 
.................................................. 
  
Prosign RFID 
Fælledvej 17 
DK-7600 Struer 

 

 
 Fra: Jesper Bo Iversen [mailto:jeiv05ab@student.cbs.dk]  

Sendt: 1. november 2010 20:53 
Til: Michael Jensen 
Emne: SV: E-mail fra Prosign.dk (barriere) 
  
Mange tak for dit svar Michael, det er til stor hjælp. 
  
Inden jeg anvender dine guldkorn, vil jeg gerne bede om lov til at citere dig i min afhandling? 
  
Fortsat god konference. 
  
Med venlig hilsen/Best regards  
Jesper Iversen  
  
Strandvejen 130B, 4.th 
2900 Hellerup 
Tlf. 26567078 
 

 
Michael Jensen [mje@prosign.dk] 

2. november 2010 09:36 

Til: Jesper Bo Iversen 

    

 
Hej  
  
Det gør du bare. 
  
  
Venlig hilsen  /  Best regards 
  
Michael Jensen 
Direktør / CEO 
  
Mobile: +45 51 90 87 37 
Office:   +45 23 35 93 91 
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 mje@prosign.dk 
www.prosign.dk  /  www.oee.dk 
.................................................. 
  
Prosign RFID 
Fælledvej 17 
DK-7600 Struer 
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Bilag 6. Kodning af udfordringer i mails fra 

henholdsvis Michael Jensen og Mark Roberti 

”Manglende vidensdeling” 
hvis vi kigger på USA er de klart længere fremme end Danmark og dermed er der selvfølgelig også 

flere historier at fortælle. Men endnu mere vigtig så har de indset at de største gevinster ved brug af 

RFID først kan indløses når alle, eller i hvert fald flertallet, bruger RFID og man dermed kan indsamle 

og ikke mindst udveksle data automatisk. Indtil videre holder danske virksomheder desværre kortene 

tæt til kroppen ud fra tesen at de derved beskytter deres investering – i USA gør man det modsatte 

uden dog at gå i detaljer omkring hvordan man løser forskellige tekniske udfordringer som anses som 

værende forretningshemmeligheder. 

 

”Høj pris på tag's”, ”Høje omkostninger på hardware og infrastruktur”, ”uklar ROI” og 

”Nuværende teknologi er tilfredsstillende og vil arbejde sig hurtigere og bedre” 

Vedr. ”cost and roi” er prisen stadig høj hvis man sammenligner direkte med stregkoder, men dem så 
går skridtet videre og ændrer deres arbejdsrutiner så de udnytter RFID’ens muligheder har normalt 
ikke problemer med at skabe ROI – også ganske hurtigt. Det kræver dog kreativitet og velvilje at 
tænke og prøve at se indarbejdede rutiner på en ny måde – det er i virkeligheden nok den største 
forhindring lige pt. Vedr. prisen på tags er det min opfattelse at det i mange tilfælde bliver brugt som 
undskyldning for ikke at sætte sig ind i tingene. Vi har med mellemrum spurgt om lov til at se 
kundernes kalkulation på hvordan de var nået frem til et tag (og/eller læsere) var for dyre men det er 
aldrig rigtig lykkedes. Min konklusion er derfor at de enten ikke har lavet en sådan udregning eller at 
den er baseret på at man blot udskifter stregkoder med RFID uden at udnytte de ekstra muligheder. 
Faktisk har man i USA tilbudt et par virksomheder som mente at taggene var for dyre at de kunne få 
dem gratis, men selv ikke da gik de i gang med projektet – altså var det en dårlig undskyldning. 

  
”Frygt for krænkelse af privatlivets fred” 

Vedr. ”privacy and security” så er det mest noget vi læser om og ikke noget vi møder i praksis, men 
det er selvfølgelig også mest relevant når RFID bliver brugt på dagligvarer og lignende. Oftest er 
historierne meget fantasifulde og har ikke det store med virkeligheden at gøre, men jo – de spreder 
selvfølgelig usikkerhed som er en naturlig ting når der er noget man ikke helt forstår og heller ikke 
kan se. 
  
”Mangel på faglært personale”,  
Vedr. ”implementation” så er det ikke det store tema hvis man ved hvad man har med at gøre. 
Omvendt er det også næsten umuligt at lave en velfungerende løsning hvis ikke man har den 
nødvendige erfaring og uddannelse – så ja det er absolut en barriere at mange ellers gode RFID 
projekter strander fordi de ansvarlige ikke har den nødvendige ekspertise. For ikke så længe siden 
havde en af vore kunder sendt 2 mand til Norge for at indkøre et nyt maskinanlæg på en fabrik, efter 
3 ugers forgæves kamp ringede de og bad om hjælp – det tog os lang tid at komme derop men da vi 
først var der tog det omkring 3 timer at fikse løsningen efterfulgt af 5 timers overvågning for at sikre 
at alt virkede inden vi kørte hjem igen. Det er samtidig værd at bemærke at det var folk der var vant 
til at installere og arbejde med tekniske løsninger, men RFID kræver specialviden for at fungere 
optimalt. 
 

”Krav om høj grad af forandring i forretningsprocesser” og ”Nuværende teknologi er 

tilfredsstillende og vil arbejde sig hurtigere og bedre” 
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Change management. RFID involves streamlining business processes to achieve 

benefits. Often, people don't want to do things in a new way. This makes 

deployments more challenging. 

 
”Høje omkostninger på software, integration service og support” 

Sometimes you read tags you don't want to read. Even with active systems,  

RF engineers need to do a site survey and configure the systems so it will work effectively. 

This 

adds to the cost of a system and increases the risk of the deployment. 
  

”Høje omkostninger på software, integration service og support” 

Lack of software. There are a number of companies that have developed 

applications to take advantage of the serialized data that can be captured 

with RFID systems, but there are not software applications that solve 

specific problems in specific industries. That means some applications 

require companies to write their own software or hire a systems integrator 

to do it. This also increases the cost and risks of a deployment. 

 

 

”Integrerings udfordringer” (Manglende best practice) 

Lack of best practices. RFID is a fairly new technology and there are not a 

lot of best practices that would help people to deploy the technology 

successfully.  

  

”Mangel på standarder” 

Lack of standards. In some industries, such as retail apparel, there is 

widespread agreement among end users about which type of RFID works best 

(passive UHF in this case), but in other industries there is no agreement. 

Hospitals are deploying active systems that use proprietary protocols, 

ZigBee, or Wi-Fi. With no clear consensus on which type of technology is 

best, many hospitals will put off adoption, because they don't want to 

adopt something that becomes obsolete. 
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Bilag 7. Noter til E-survey 

E-survey udformning 

Formålet med E-survey’et er, at det skal afspejle respondenternes adfærd og præferencer i 

forhold til at handle et sted, hvor RFID teknologi anvendes på slutbrugerniveau. E-survey’et 

betegnes derfor, som en blanding af en markeds- og en adfærdsundersøgelse, da der både 

undersøges forskellige kundetypers præferencer og en populations samlede adfærd i forhold 

til de problematikker RFID teknologien medfører (Martin Liebing Madsen and Martin 

Grønbæk 2009, 83). 

E-survey’et er opbygget ved, først at stille nogle indikatorspørgsmål til respondenten, der 

inddeler respondenterne i grupper. Derefter en kort neutral introduktion til RFID, for at 

respondenten kan tage stilling til, om det vil acceptere ved handel i en dagligvarebutik. 

Herefter følger en beskrivelse af, hvilke positive sider teknologien kan bidrage med til 

kunden, hvilket gøres, for at undersøge de positive siders virkning på slutbrugeren. Til sidst 

præsenteres de negative sider, der kan opstå ved anvendelse af RFID teknologi og 

respondenten spørges, om der er interesse for at handle et sådant sted. Dette er gjort bevist, 

for at finde frem til, om de positive/negative informationsstrømme til slutbrugeren har 

indflydelse på hans/hendes valg. For at finde frem til, om prisen har nogen indvirkning på 

respondenternes valg, stilles der spørgsmål til, hvorvidt de er villige til at handle de respektive 

steder, hvis prisen er henholdsvis 30 øre billigere/dyrere pr. vare. Disse spørgsmål kommer 

efter hver af de ovenfor nævnte, og peger i henholdsvis positiv og negativ retning, alt efter det 

forgående svar. Dette giver en indikation af, hvor prisfølsomme respondenterne er i forhold til 

deres holdning til RFID på slutbrugerniveau. 

Til at tage højde for udvalgs-, frafalds- og målefejl (Lars Fuglsang, Peter Hagedorn-

Rasmussen, and Poul Bitsch Olsen 2009, 365), er der lavet et pilotspørgeskema, som er 

anvendt på 2-3 testpersoner, til at finpudse E-survey’et inden det blev sendt ud. Da E-

survey’et er udformet til at ramme så bred en population som muligt, identificeres der ikke 

nogle udvalgsfejl. Målgruppen er slutbrugerne til dansk dagligvarehandel, hvilket antages at 

være alle respondenter (Martin Liebing Madsen and Martin Grønbæk 2009, 83). Frafaldsfejl 

er en vigtig faktor at have in mente, ved udformning af E-survey. Det er derfor, for så vidt 

muligt, forsøgt at begrænse E-survey’ets længde og svarmuligheder, samt at gøre 

respondenterne opmærksom på, at det ikke tog mere end tre minutter at udfylde (Martin 

Liebing Madsen and Martin Grønbæk 2009, 83). Samtidig er betegnelsen ”el. lig.” anvendt, 
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for at mindske faldgrupperne (Martin Liebing Madsen and Martin Grønbæk 2009, 83). Til 

minimering af målefejl er der bevist ikke stillet en tilbageknap til rådighed for 

respondenterne, da det er deres umiddelbare førstehåndsindskydelse der ønskes på 

spørgsmålene. ligeledes er der tvungen svar på alle spørgsmål, da der ikke ønskes usikre 

enten-eller besvarelser. På denne måde tvinges respondenten til, at tage stilling til de stillede 

spørgsmål og dermed give et klart svar på, om problemstillingen er relevant for personen eller 

ej (Martin Liebing Madsen and Martin Grønbæk 2009, 83). 

Kilder på de anvendte argumenter og fakta i E-survey’et 

Jeg er opmærksom på, at der var frafald i respondenterne hvilket, jeg går ud fra, skyldes 

gentagelse af spørgsmål, samt længere stykker informationstekst, der skulle læses, hvilket 

godt kan få enkelte respondenter til at falde fra.  

Oplysningerne omkring RFID teknologien i e-survey’et har jeg hentet forskellige steder fra. 

De positive sider ved RFID, stammer fra (Dag Slettemås 2009:223) – RFID – the ”Next step” 

in Consumer-Product relations or Orwellian Nightmare? Challenges for Research and Policy 

– side 223, herunder Perakslis and Wolk 2006. De negative sider ved RFID, stammer fra 

CASPIANs hjemme side: SPYCHIPS under afsnittet “Position Statement on the Use of RFID 

on Consumer Products”
10

, og fra DRs hjemmeside under Harddisken: ”Med RFID vil man 

kunne skelne hver eneste dåse cola fra hinanden og kunne afgøre, hvem der har købt den, 

samt hvor og hvornår - i hvert fald hvis man betaler med sit betalingskort.”
11

  

De 30 øre der er nævnt som plus/minus tal i spørgeskemaet, stammer fra en pris på 4 Euro 

cent, som er fundet via DRs hjemmesiden 

www.dr.dk/P1/harddisken/Artikler/Arkiv/2003/112550.htm. 

Ønsket med dette E-survey 

Mit ønske med spørgeskemaundersøgelsen var, at komme ud til så mange forskellige 

mennesketyper som muligt. For at dette kunne lade sig gøre, anvendte jeg Facebook, hvor jeg 

oprettede et event omkring mit spørgeskema og inviterede 580 kontakter. Under eventet 

havde jeg lagt et link, som førte direkte til spørgeskemaet. For at strække så vidt som muligt, 

sendte jeg mails med linket til min nærmeste familie og bad dem videresende det.  

                                                
10 http://www.spychips.com/jointrfid_position_paper.html (3/8 2010) 
11 http://www.dr.dk/P1/harddisken/Artikler/Arkiv/2003/112550.htm (3/8 2010) 

http://www.spychips.com/jointrfid_position_paper.html
http://www.dr.dk/P1/harddisken/Artikler/Arkiv/2003/112550.htm
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Bilag 8. E-survey omkring RFID, stillet til de dansk 

dagligvarehandels slutbrugere. 

 
0%  0%

  
 

 100%  
 

 
1 af 18. Køn? * 

   Kun ét svar 

 
Mand 

 

 
Kvinde 

 

 

 
0%  5%  

 

 100%  
 

 
2 af 18. Alder? * 

   Kun ét svar 

 
0-25 år 

 

 
26-50 år 

 

 
51-75 år 

 

 
76-100 år 

 

 

 
0%  11%  

 

 100%  
 

 
3 af 18. Hvor handler du mest? * 

   Kun ét svar 

 
Købmanden (Den lokale købmand, Dagligbrugsen, Spar, Emerko el. lig.) 

 

 
Discount butikker (Netto, Aldi, Rema1000, Fakta, Bilka el. lig.) 

 

 
Supermarkeder (Superbrugsen, Superbest, Irma, Føtex el. lig.) 

 

 
Special-/delikatessebutikker (Magasins Mad&Vin, Den Lokale slagter el. lig.) 

 

 

 
0%  17%  

 

 100%  
 

 
4 af 18. Hvor ofte handler du? * 

   Kun ét svar 

 
Mindre end en gang om ugen 
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En til to gange om ugen 

 

 
Mere end 2 gange om ugen 

 

 

 
0%  23%  

 

 100%  
 

 
5 af 18. Ved du hvad en stregkode er? * 

   Kun ét svar 

 
Ja 

 

 
Nej 

 

 

 
0%  29%  

 

 100%  
 

 
6 af 18. Ved du hvad en RFID-chip er? * 

   Kun ét svar 

 
Ja 

 

 
Nej 

 

 

 
0%  35%  

 

 100%  
 

 
7 af 18.  

 

En kort beskrivelse af RFID-chip 

 En RFID-chip (Radio Frequency 
IDentification chip) er en lille chip, 

som man sætter på en varer, for på 
den måde at indikere hvilken vare der 
er tale om. 

 Den tjener samme formål som 
stregkoden bortset fra, at den kan 

scannes på længere afstand. 

  

.  
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0%  41%  

 

 100%  
 

 
8 af 18. Vil du handle et sted, hvor de anvender 

RFID til at scanne varerne ved betaling? *  

  Kun ét svar 

 
Ja 

 

 
Nej 

 

 
Måske 

 

 

 
0%  47%  

 

 100%  
 

 
9 af 18.  

Ved at anvendelse RFID-chips i supermarkedet 

vil kunderne kunne opnå følgende: 

Et større udvalg af varer 

Det vil være nemmere for supermarkedet at holde styr på de 

forkellige varer, og vil derfor kunne håndtere et større udvalg.  

Større produkttilgængelighed 

Da supermarkedet lettere kan holde styr på varene, vil det også være 

nemmere for dem at sørge for, at der altid er vare på hylderne.   

Hurtigere udgang ved kassen, da kø kan 

minimeres eller fjernes helt 

Når man skal betale for sine varer, bliver alt hvad man har købt scannet på en 

gang, ved at køre vognen igennem en scanner. Herefter kan man betale med 

kreditkort eller kontanter og forlade supermarkedet.   

Du kan nemt og hurtigt søge positionen på 
den vare du søger 

Supermarkedet vil kunne opstille en skærm, hvor du kan 
søge efter en bestemt varer, og du vil på denne måde få en 
præcis lokation på varen. 

Undgå unødvendig markedsføring  

Hvis du har et kundekort, vil supermarkedet kunne se, hvem du er og 
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derved give dig information om relevante tilbud for dig, på baggrund 

af hvad du tidligere har købt. På den måde undgår man ble-tilbud hvis 

man ikke har børn osv. 

Udelukkende få relevante tilbud for dig 

jf. ovenstående. 

  

.  

 

 

 
0%  52%  

 

 100%  
 

 
10 af 18. Vil du på baggrund af disse informationer 
handle et sted, hvor de anvender RFID til at 

scanne varerne ved betaling? * 

 

  Kun ét svar 

 
Ja 

 

 
Nej 

 

 

 
0%  58%  

 

 100%  
 

 
11 af 18. Vil du være villig til at betale 30 øre mere 

pr. vare, for at opnå disse fordele? *  

  Kun ét svar 

 
Ja 

 

 
Nej 

 

 

 
0%  64%  

 

 100%  
 

 
12 af 18. Vil du være villig til at handle der, hvis 

varerne var 30 øre billigere pr. vare? *  

  Kun ét svar 

 
Ja 

 

 
Nej 
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0%  70%  
 

 100%  
 

 
13 af 18.  

Ved at anvende RFID-chips i 

supermarkedet, vil disse forhold kunne 

opstå: 

Alle dine indkøb vil blive registreret   

Med RFID vil man kunne skelne hver eneste dåse cola fra 
hinanden og kunne afgøre, hvem der har købt den, samt 
hvor og hvornår - i hvert fald hvis man betaler med sit 
betalingskort. 

Hvis du smider en tom cola dåse eller 

ølflaske på gaden, vil man kunne spore den 

tilbage til dig  

Jf. ovenstående. 

Supermarkederne vil kunne præcisere deres 

markedsføring 

Hvis du har et kundekort med chip i, vil supermarkederne kunne 

eksponere dig, for tilbud på de varer du godt kan lide og har 

svagheder overfor.  

Dine varer/ting til være mulige at spore på 

afstand, hvis chippen ikke deaktiveres  

RFID-chips kan scannes på afstand også gennem en taske, 
rygsæk eller pung og på den måde spore varen. 

Lommetyve vil kunne scanne dig 

Lommetyve/tyve vil kunne scanne dig og dit hjem med håndscannere, 

for at finde ud af hvad du har, hvis chippen ikke deaktiveres.  

Mulighed for et overvågningssamfund 

Hvis alle chips forbliver aktiveret, vil du kunne scannes lige meget 

hvor du går, og derved vil vi få et totalt overvågnings samfund.  

  

.  

 

 

 

http://www.defgo.dk/
http://www.defgo.dk/
http://www.defgo.dk/
http://www.defgo.dk/
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0%  76%  

 

 100%  
 

 
14 af 18. Vil du, med denne information in mente, 

handle et sted, hvor de anvender RFID til at 
scanne varerne ved betaling? * 

 

  Kun ét svar 

 
Ja 

 

 
Nej 

 

 

 
0%  82%  

 

 100%  
 

 
15 af 18. Vil du også være villig til at betale 30 øre 

mere pr. vare, selvom der er risiko for, at de 

tidligere nævnte forhold kan opstå? * 

 

  Kun ét svar 

 
Ja 

 

 
Nej 

 

 

 
0%  88%  

 

 100%  
 

 
16 af 18. Vil du være villig til at handle der, hvis 

varerne var 30 øre billigere pr. vare? *  

  Kun ét svar 

 
Ja 

 

 
Nej 

 

 

 
0%  94%  

 

 100%  
 

 
17 af 18. Hvis du kunne søge tilbud på nettet, på en 

specifik vare i et supermarked og få vist en liste 

over hvad varen koster i de forskellige 

supermarkeder. Ville du så bruge det? * 

 

  Kun ét svar 

 
Ja 

 

 
Nej 
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0%  100% 

 

 100%  
 

 
18 af 18.  

  
  

Tak for din besvarelse 

Det er en stor hjælp til mit speciale 

  

Ps. RFID-chips der kan deaktiveres ved salg, er allerede opfundet. 

Så bare rolig, du kan trygt handle steder, 

hvor de i fremtiden vælger at implementere RFID. 

  

Endnu en gang tak 

Mvh. Jesper Iversen  

  

.  

 

  

http://www.defgo.dk/
http://www.defgo.dk/
http://www.defgo.dk/
http://www.defgo.dk/
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Bilag 9. Resultat af E-survey omkring RFID 

 

 

1 Køn? Abs. Pct. 

Mand 153 48% 

Kvinde 165 52% 

 

Ubesvaret 0 0% 

Basis 318 
 

Lodret procentberegning 

Spørgsmålstype: Kun ét svar 
 

 

  

2 Alder? Abs. Pct. 

0-25 år 184 58% 

26-50 år 120 38% 

51-75 år 13 4% 

76-100 år 1 0% 

 

Ubesvaret 0 0% 

Basis 318 
 

Lodret procentberegning 

Spørgsmålstype: Kun ét svar 
 

 

  

3 Hvor handler du mest? Abs. Pct. 

Købmanden (Den lokale købmand, Dagligbrugsen, Spar, Emerko el. lig.) 9 3% 

Discount butikker (Netto, Aldi, Rema1000, Fakta, Bilka el. lig.) 197 63% 

Supermarkeder (Superbrugsen, Superbest, Irma, Føtex el. lig.) 106 34% 

Special-/delikatessebutikker (Magasins Mad&Vin, Den Lokale slagter el. lig.) 2 1% 

 

Ubesvaret 0 0% 

Basis 314 
 

Lodret procentberegning 

Spørgsmålstype: Kun ét svar 
 

 

  

4 Hvor ofte handler du? Abs. Pct. 

Mindre end en gang om ugen 23 7% 

En til to gange om ugen 124 39% 

Mere end 2 gange om ugen 167 53% 
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Ubesvaret 0 0% 

Basis 314 
 

Lodret procentberegning 

Spørgsmålstype: Kun ét svar 
 

 

  

5 Ved du hvad en stregkode er? Abs. Pct. 

Ja 313 100% 

Nej 1 0% 

 

Ubesvaret 0 0% 

Basis 314 
 

Lodret procentberegning 

Spørgsmålstype: Kun ét svar 
 

 

  

6 Ved du hvad en RFID-chip er? Abs. Pct. 

Ja 71 23% 

Nej 243 77% 

 

Ubesvaret 0 0% 

Basis 314 
 

Lodret procentberegning 

Spørgsmålstype: Kun ét svar 
 

 

  

  

8 Vil du handle et sted, hvor de anvender RFID til at scanne varerne ved 
betaling? 

Abs. Pct. 

Ja 247 79% 

Nej 2 1% 

Måske 64 20% 

 

Ubesvaret 0 0% 

Basis 313 
 

Lodret procentberegning 

Spørgsmålstype: Kun ét svar 

 
 

 

  

  

10 Vil du på baggrund af disse informationer handle et sted, hvor de Abs. Pct. 



124 

 

anvender RFID til at scanne varerne ved betaling? 

Ja 291 95% 

Nej 14 5% 

 

Ubesvaret 0 0% 

Basis 305 
 

Lodret procentberegning 

Spørgsmålstype: Kun ét svar 
 

 

  

11 Vil du være villig til at betale 30 øre mere pr. vare, for at opnå disse 
fordele? 

Abs. Pct. 

Ja 76 26% 

Nej 214 74% 

 

Ubesvaret 0 0% 

Basis 290 
 

Lodret procentberegning 

Spørgsmålstype: Kun ét svar 
 

 

  

12 Vil du være villig til at handle der, hvis varerne var 30 øre billigere pr. 
vare? 

Abs. Pct. 

Ja 8 57% 

Nej 6 43% 

 

Ubesvaret 0 0% 

Basis 14 
 

Lodret procentberegning 

Spørgsmålstype: Kun ét svar 
 

 

  

  

14 Vil du, med denne information in mente, handle et sted, hvor de 
anvender RFID til at scanne varerne ved betaling? 

Abs. Pct. 

Ja 119 39% 

Nej 183 61% 

 

Ubesvaret 0 0% 

Basis 302 
 

Lodret procentberegning 

Spørgsmålstype: Kun ét svar 
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15 Vil du også være villig til at betale 30 øre mere pr. vare, selvom der er 
risiko for, at de tidligere nævnte forhold kan opstå? 

Abs. Pct. 

Ja 37 31% 

Nej 81 69% 

 

Ubesvaret 0 0% 

Basis 118 
 

Lodret procentberegning 

Spørgsmålstype: Kun ét svar 
 

 

  

16 Vil du være villig til at handle der, hvis varerne var 30 øre billigere pr. 
vare? 

Abs. Pct. 

Ja 59 32% 

Nej 123 68% 

 

Ubesvaret 0 0% 

Basis 182 
 

Lodret procentberegning 

Spørgsmålstype: Kun ét svar 
 

 

  

17 Hvis du kunne søge tilbud på nettet, på en specifik vare i et supermarked 
og få vist en liste over hvad varen koster i de forskellige supermarkeder. 
Ville du så bruge det? 

Abs. Pct. 

Ja 226 75% 

Nej 74 25% 

 

Ubesvaret 0 0% 

Basis 300 
 

Lodret procentberegning 

Spørgsmålstype: Kun ét svar 
 

 

  

18     Tak for din besvarelse Det er en stor hjælp til mit speciale   Ps. RFID-
chips der kan deaktiveres ved salg, er allerede opfundet. Så bare rolig, du 
kan trygt handle steder, hvor de i fremtiden vælger at implementere 
RFID.   Endnu en gang tak Mvh. Jesper Iversen    .  

Abs. Pct. 

Basis 299 
 

Lodret procentberegning 

Spørgsmålstype: Kun ét svar 
 

 

  

Udført af: Jesper Bo Iversen (jesperboi) 
 

Virksomhedsnavn: 
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Antal besvarelser: 318 
 

Udførelsestidspunkt: 07-11-2010 18:12:09 
 

Info: Dataindsamlingen ikke afsluttet. 
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Bilag 10. Resultat af E-survey omkring RFID (0-25 år) 

12.1.1  
 

  

1 Køn? Abs. Pct. 

Mand 91 49% 

Kvinde 93 51% 

 

Ubesvaret 0 0% 

Basis 184 
 

Lodret procentberegning 

Spørgsmålstype: Kun ét svar 

Filter er anvendt 
 

 

  

2 Alder? Abs. Pct. 

0-25 år 184 100% 

26-50 år 0 0% 

51-75 år 0 0% 

76-100 år 0 0% 

 

Ubesvaret 0 0% 

Basis 184 
 

Lodret procentberegning 

Spørgsmålstype: Kun ét svar 

Filter er anvendt 
 

 

  

3 Hvor handler du mest? Abs. Pct. 

Købmanden (Den lokale købmand, Dagligbrugsen, Spar, Emerko el. lig.) 5 3% 

Discount butikker (Netto, Aldi, Rema1000, Fakta, Bilka el. lig.) 118 64% 

Supermarkeder (Superbrugsen, Superbest, Irma, Føtex el. lig.) 58 32% 

Special-/delikatessebutikker (Magasins Mad&Vin, Den Lokale slagter el. lig.) 2 1% 

 

Ubesvaret 0 0% 

Basis 183 
 

Lodret procentberegning 

Spørgsmålstype: Kun ét svar 

Filter er anvendt 
 

 

  

4 Hvor ofte handler du? Abs. Pct. 
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Mindre end en gang om ugen 15 8% 

En til to gange om ugen 73 40% 

Mere end 2 gange om ugen 95 52% 

 

Ubesvaret 0 0% 

Basis 183 
 

Lodret procentberegning 

Spørgsmålstype: Kun ét svar 

Filter er anvendt 
 

 

  

5 Ved du hvad en stregkode er? Abs. Pct. 

Ja 182 99% 

Nej 1 1% 

 

Ubesvaret 0 0% 

Basis 183 
 

Lodret procentberegning 

Spørgsmålstype: Kun ét svar 

Filter er anvendt 
 

 

  

6 Ved du hvad en RFID-chip er? Abs. Pct. 

Ja 43 23% 

Nej 140 77% 

 

Ubesvaret 0 0% 

Basis 183 
 

Lodret procentberegning 

Spørgsmålstype: Kun ét svar 

Filter er anvendt 
 

 

  

  

8 Vil du handle et sted, hvor de anvender RFID til at scanne varerne ved 
betaling? 

Abs. Pct. 

Ja 140 77% 

Nej 1 1% 

Måske 42 23% 

 

Ubesvaret 0 0% 

Basis 183 
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Lodret procentberegning 

Spørgsmålstype: Kun ét svar 

Filter er anvendt 
 

 

  

  

10 Vil du på baggrund af disse informationer handle et sted, hvor de 
anvender RFID til at scanne varerne ved betaling? 

Abs. Pct. 

Ja 172 97% 

Nej 6 3% 

 

Ubesvaret 0 0% 

Basis 178 
 

Lodret procentberegning 

Spørgsmålstype: Kun ét svar 

Filter er anvendt 
 

 

  

11 Vil du være villig til at betale 30 øre mere pr. vare, for at opnå disse 
fordele? 

Abs. Pct. 

Ja 51 30% 

Nej 121 70% 

 

Ubesvaret 0 0% 

Basis 172 
 

Lodret procentberegning 

Spørgsmålstype: Kun ét svar 

Filter er anvendt 
 

 

  

12 Vil du være villig til at handle der, hvis varerne var 30 øre billigere pr. 
vare? 

Abs. Pct. 

Ja 4 67% 

Nej 2 33% 

 

Ubesvaret 0 0% 

Basis 6 
 

Lodret procentberegning 

Spørgsmålstype: Kun ét svar 

Filter er anvendt 
 

 

  

  

14 Vil du, med denne information in mente, handle et sted, hvor de 
anvender RFID til at scanne varerne ved betaling? 

Abs. Pct. 

Ja 74 42% 
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Nej 103 58% 

 

Ubesvaret 0 0% 

Basis 177 
 

Lodret procentberegning 

Spørgsmålstype: Kun ét svar 

Filter er anvendt 
 

 

  

15 Vil du også være villig til at betale 30 øre mere pr. vare, selvom der er 
risiko for, at de tidligere nævnte forhold kan opstå? 

Abs. Pct. 

Ja 23 32% 

Nej 50 68% 

 

Ubesvaret 0 0% 

Basis 73 
 

Lodret procentberegning 

Spørgsmålstype: Kun ét svar 

Filter er anvendt 
 

 

  

16 Vil du være villig til at handle der, hvis varerne var 30 øre billigere pr. 
vare? 

Abs. Pct. 

Ja 39 38% 

Nej 64 62% 

 

Ubesvaret 0 0% 

Basis 103 
 

Lodret procentberegning 

Spørgsmålstype: Kun ét svar 

Filter er anvendt 
 

 

  

17 Hvis du kunne søge tilbud på nettet, på en specifik vare i et supermarked 
og få vist en liste over hvad varen koster i de forskellige supermarkeder. 
Ville du så bruge det? 

Abs. Pct. 

Ja 136 77% 

Nej 40 23% 

 

Ubesvaret 0 0% 

Basis 176 
 

Lodret procentberegning 

Spørgsmålstype: Kun ét svar 
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Filter er anvendt 
 

 

  

18     Tak for din besvarelse Det er en stor hjælp til mit speciale   Ps. RFID-
chips der kan deaktiveres ved salg, er allerede opfundet. Så bare rolig, du 
kan trygt handle steder, hvor de i fremtiden vælger at implementere 
RFID.   Endnu en gang tak Mvh. Jesper Iversen    .  

Abs. Pct. 

Basis 175 
 

Lodret procentberegning 

Spørgsmålstype: Kun ét svar 

Filter er anvendt 
 

 

  

Filter: [0-25 år] 
 

Udført af: Jesper Bo Iversen (jesperboi) 
 

Virksomhedsnavn: 
 

Antal besvarelser: 184 
 

Udførelsestidspunkt: 11-11-2010 10:41:32 
 

Info: Dataindsamlingen ikke afsluttet. 
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Bilag 11. Litteratursøgning 

Til søgning efter litterære artikler der skulle anvendes i opgaven, er der søgt på tværs af CBS 

bibliotekets databaser. Resultater er som følger: 

Søgningen er fortaget fra januar 2006 og frem til i dag. 

 

Søgekriterieindsnævrings retning  

Heraf er i alt 37 artikler anvendt i projektet. 

 

Til at fremfinde de danske udfordringer, blev Infomedia anvendt således 

 

Afgrænsningen er fortaget på ”søgekilde”, ”artikler på mere end 100 ord” og ”søgeord skal 

indgå i artikelhoved”. 

Ydermere findes der dokumentation for de fundne udfordringer under Baggrundsreferencer. 

 

 

Hits Hits Database Hits Database

165   2   Communication & Mass Media Complete™ 5   Communication & Mass Media Complete™

4379   68   Academic Search™ Elite 6   Academic Search™ Elite

25397   1   Science Direct 115   Business Source® Complete

283   380   Business Source® Complete 0   Science Direct

98   1   SAGE Journals Online 8   SocINDEX™ with Full Text

133   10   SocINDEX™ with Full Text 0   SAGE Journals Online

0   0   Emerald ManagementXtra 587   SpringerLink

84   21   World Advertising Research Center (WARC) 0   Emerald ManagementXtra

70   1   Taylor & Francis (Informaworld) 10   World Advertising Research Center (WARC)

9   0   SourceOECD 1   Taylor & Francis (Informaworld)

52   8   Oxford Journals Online 5   Oxford Journals Online

Søgning "RFID retail" Søgning: "RFID retail supply chain"

Taylor & Francis (Informaworld)

World Advertising Research Center (WARC)

SourceOECD

Oxford Journals Online

Søgning på "RFID"

Database

Communication & Mass Media Complete™

Academic Search™ Elite

Business Source® Complete

Science Direct

SocINDEX™ with Full Text

SAGE Journals Online

Emerald ManagementXtra

Danske udfordringer
Søgkreterie\Database Infomedia

RFID Danmark 827

afgrænset 231

anvendt 23

International anvendelse
Søgekreterie\database rfidjournal.com

Use of RFID 304

Anvendt 51
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Bilag 12. Uddybning af RFID teknologien bestanddele 

 

RFID-tags 

En ”RFID-tag” er en lille chip, hvor til der er knyttet en antenne. Chippen kan lagre og 

afspejle data, og anvende antennen til at sende/modtage signaler. Der findes 3 former for tags, 

som adskiller sig afhængig af konstruktionen. De tre kategorier hedder ”Transponder”, 

”Label” og ”Inlay”, men går alle under betegnelsen tags. Disse tags har til formål at sidder på 

og repræsentere et produkt/objekt. (Lu Yan et al. 2008, 318) 

At der findes 3 forskellige former for RFID tags, afhænger af hvad man ønsker at anvende 

dem til. Tags’ne kan enten være aktive (Transponder), semi passive (Label) eller passive 

(Inlay), se ovenstående figur for visuel illustration.  

Aktiv tag (Transponder) 

En aktiv tag anvendes til at betaling af motorvejs-, bro- og tunnelafgifter, da den indeholder 

batteri og derfor kan aflæses på op til hundrede meters afstand. Vi kender den som BroBizz i 

Danmark. En aktiv tag anvender batteriet til at aktivere kredsløbet og sende radiobølger 

tilbage til læseren/scanneren, hvilket er årsagen til den lange rækkevidde. Aktive tags og semi 

passive tags er dyrere end passive, da de indeholder mere hardware og skal kunne sende over 

større afstande. (RFID Journal 2005) 

Semi passiv tag (Label) 

Den semi passive tag, anvender batteri ligesom den aktive, til at genere strøm til kredsløbet, 

men modsat den aktive tag, sender den ikke selv radiobølger tilbage. Tag’en anvender det der 

hedder ”backscatter” teknologi, hvor den udnytter den energi der er i radiobølgerne fra 

læseren, til at sende data der ligger på den tilbage. Grunden til at en semi passiv tag anvender 

batteri er, at den indeholder store mængder data, som det ikke er muligt at hive ud af chippen 

med den lille mængde energi der er i radiobølgerne som kommer fra læseren. (RFID Journal 

2005) 

Passiv tag (Inlay) 
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Passive RFID tags anvender ikke batteri, da den udnytter samme ”backscatter” teknologi som 

den semi passive tag. Disse tags har dog en begrænset datakapacitet og kan maks. læses på op 

til seks meters afstand. At de indeholder mindre hardware, gør dem væsentlig billigere at 

producere end de aktive og semi passive tags. Dette gør at man kan påføre dem, på mindre 

dyre produkter/objekter. (RFID Journal 2005) 

En anden ting der også har indflydelse på prisen, er mængden af data der kan lagres i chippen. 

Der findes 3 typer data lagring: “read-write”, “read-only” og “WORM” (write once, read 

many). Ved ”read-write” tags kan man både aflæse, tilføje og overskrive data. ”Read-only” 

tags kan man selvsagt kun aflæse den data producenten har lagt ind. Og ”WORM” tags kan 

have ekstra data tilføjet en enkelt gang, men kan ikke overskrives. (Kevin Bonsor and Candace 

Keener 2008) 

RFID læser/scanner 

En RFID læser/scanner læser den data ID der ligger på tag’en ved hjælp af en antenne
12

. 

Dataene bliver herefter sendt videre til ”host computeren” til videre behandling. Den 

traditionelle RFID læsers funktion er udelukkende at opfange data. (Lu Yan et al. 2008, 318) 

Host computer 

Host computeren modtager så denne data og sender den videre til de rette 

applikationer/programmer. På denne måde kan computeren fortælle, hvad det er for en varer 

der er scannet, samt give data omkring varen. (Lu Yan et al. 2008, 318) 

  

                                                
12 En læser kan have en eller flere antenner som enten er eksterne eller interne. 
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Bilag 13. Matrice over frekvenser 

Oversigt, RFID standarder og frekvenser  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) 

se ovenfor     

  **) se 

afsnittet om 

kommunikatio

n mellem tag 

og læser 

***) 

læseafstand 

er meget 

afhængig af 

rette tag samt 

antenne 

størrelse og 

sendestyrke. 

Tilladt 

sendestyrke 

er forskellig i 

de 3 regioner, 

Asien - Europa - Amerika.  

 

 

 

Kilde: http://rfidspecialisten.dk/RFID.html (19/10 2010) 

  

  LF - lavfrekvent HF - højfrekvent UHF -

  ultrafrekvent 

mikrofrekvent 

Frekens 125kHz-

135kHz 

13,56MHz 865 - 868 MHz 2,45 GHz 

Standard ISO 18000  

Samme 

standard i alle 

regioner 

ISO18000-3 

Samme 

standard i alle 

regioner 

ISO18000-6  

EPC GEN2  

EN ETSI 302-

208 

Regionale krav 

til sendestyrke 

ISO18000-4 

  

Tag type *) Passiv Passiv Passive - aktive Passive - aktive 

Energi og 

kommunikation**) 

Induktion fra 

antenne, near 

field 

Induktion fra 

antenne, near 

field 

Elektrisk felt, 

far field 

Elektrisk felt, 

far field 

Læseafstand ***) < 0,6m op til 1 m 2-6 m for 

Europa 

op til 50 m for 

aktive 

Licenser og 

patenter 

Ingen 

restriktioner 

Ingen 

restriktioner 

EPC GEN2 evt. 

royalty for 

læsemetode 

 

Bemærkninger god til metal og 

væsker. 

Udbredt 

anvendelse, 

moden 

teknologi, 

mange 

installationer 

Stort udvalg i 

udstyr 

Woldwide 

inden for 

smart-card 

En teknologi på 

vej frem. 

Store 

forventninger til 

billige tags ved 

stor volumen 

 

http://rfidspecialisten.dk/RFID.html
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Bilag 14. Oversigt over undersøgelsen af international 
anvendelse 
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Ja N
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20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

Canada

North American 

Construction Group 

(NACG) 

(Entrepenør) 1 1 1 1 1 1 1 1

Canada
Sole 

(sko-distributør) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Canada
Nelson Lodge 

(Hotel) 1 1 1 Kundeservice 1 1 1 1 1 1 1

Canada

Fairmont Pacific Rim 

Hotel 

(Hotel) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Syd Afrika
Willard Batteries 

(Mine service provider) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tasmanien
Qew Orchards 

(Frugtproducent) 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Australien
Telstra 

(Teleselskab) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Australien
Toll Global Logistics 

(Logistik virksomhed) 1 1 1 1 1 1 1 1 1

New Zealand
EastPack 

(Frugtproducent) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Japan
Asahi Breweries, Ltd. 

(Bryggeri) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Korea
The Basic House 

(Tøjproducent) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Hong Kong

Hong Kong International 

Airport 

(Lufthavn) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Hong Kong

Neonlite Electronic & 

Lighting 

(Lyspære producent) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

China
TNT Express 

(Logistik virksomhed) 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Philippinerne

Armed Forces of the 

Philippines 

(Millitær) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Philippinerne

Government Service 

Insurance Service (GSIS) 

(Offentligt health care, 

pension, realkredit og 

pensionsselskab) 1 1 1 Kundeservice 1 1 1 1 1 1 1

Malaysia
National Museum 

(Museum) 1 1 1 1 1 1 1 1

Malaysia
Bank Islam 

(Bank) 1 1 1 1 1 1 1

Indien
A.S. Shipping Agencies 

(Shipping) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Indien
Apollo Hospital Chennai 

(Hospital) 1 1 1 1
Patient ID og 

overvågning 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Indien

Bhima & Brothers 

Jewellers 

(Juveler) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Saudi Arabien
Saudi Post 

(Postselskab) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Kuwait

Al Ghanim 

Automotive 

(GM servicecenter) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Dubai, 

United Arab 

Emirates
DP World 

(Container virksomhed) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Brasilien

Hewlett-Packard Brazil

(Printer- og 

computerproducent) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

RFID 

aktør Logistikomkostninger

Logistisk Effektivitet Til fordel 

for andre ImplementeringsårLeveringsservice

Anvendelsformål

(Hvad anvendes det til?)

Anvendelsesområde 

(hvor anvendes det?)Industri
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Virksomheds- og Anvendelsesbeskrivelse Formålet Effekt Andet Kilde

Active RFID tags and readers help work crews to locate machinery, 

even when obscured by tall  grass and deep snow, ensuring that the 

company doesn't order unneeded assets. (900-1.000 tags)

To track equipment, building materials and 

components that are not visible due to snow or 

other reasons.

Has reduced the cost of hiring extra equipment 

and eliminated the cost of dublikat purchases

RFID Journal

MANUFACTURING NEWS (3. november 2009)

Construction Group Improves Its Ability to Find Heavy Equipment 

Af: Claire Swedberg (http://www.rfidjournal.com/article/articleview/5349/1/1/)

Sole, a company that makes high-performance sandals and 

footbeds, hopes that the use of EPC RFID tags will  help retailers 

maintain optimal stock levels of high-demand products.

Minimizing stock in the stores by haveing all  their 

goods on the shelves. That way they will  never get 

Out of Stock,because sold goods will  be replaced by 

new ships within 24 hours.

Der anvendes:

EPC Gen 2 UHF passive RFID 

tags

RFID Journal

CONSUMER PACKAGED GOODS NEWS (24. Aug. 2009)

Sandal Maker to Deploy RFID-enabled Displays in Stores

Af: Mary Catherine O'Connor (http://www.rfidjournal.com/article/articleview/5159/1/1/)

The lodge is giving guests cards with 13.56 MHz RFID inlays to 

open their room door, instead of magstripe cars.

We plan to use them for interaction with other resort 

facilities, and for accessing ski lifts

In the future, Nielsen says, guests w ill purchase a 

package deal that combines lodging w ith meals, lif t 

access and other services. Guests w ill present their 

RFID card (or w ristband, w hich could eventually be 

offered as w ell)

RFID Journal

RETAIL NEWS (19. marts 2009)

At Nelson Lodge, RFID Will Unlock More than Doors

Af: Mary Catherine O'Connor (http://www.rfidjournal.com/article/view/4699)

The Fairmont Pacific Rim Hotel is using soft rubber RFID tags to 

manage sheets, uniforms and other laundered assets. (35.000 

washable EPC Gen 2 passive RFID tags from Fujitsu)

reducing labor tracking inventory, lost items 

and the need for safety stock.

would hope to see an ROI soon, but it will be difficult to 

measure," he adds, explaining that since the hotel just 

opened, it does not have a previous system against 

which to compare.

RFID Journal

RETAIL NEWS (9. febuar 2010)

Vancouver Hotel Tracks an Olympic Quantity of Washable Items

Af: Claire Sw edberg (http://w w w .rf idjournal.com/article/articleview /7381/1/1/)

Willard Batteries, which provides batteries and various 

management services to the mining industry in South Africa, is 

finding that RFID technology can provide a potential mother lode of 

benefits

By attaching RFID tags to the lamps, Willard can 

track their use and maintenance. The technology can 

also identify users and their movements into and 

out of the mines.

At Anglo American Platinum's Paardekraal 

mine in South Africa, RFID is saving 

dollars—and lives

RFID Journal

Mining for RFID's Benefits (15. august 2005)

Af: Bob Violino (http://www.rfidjournal.com/article/purchase/1759)

Qew Orchards, the Southern Hemisphere's largest apricot 

producer, is using EPC Gen 2 RFID to track increases in 

efficiency, as well as properly compensate its fruit pickers.

to increase efficiency and properly 

compensate its workers.

RFID would save us time, labor and 

aggravation, as we would no longer have to 

sit and count picker tags at the end of every 

night

RFID Journal

RFID NEWS (22. marts 2010)

RFID Produces Ripe Rewards for Tasmanian Apricot Grower

Af: Dave Friedlos (http://www.rfidjournal.com/article/articleview/7484/1/1/)

Australian telecommunications firm Telstra used RFID to 

track 12,800 mobile phones from a Sydney distribution 

center to six stores around the country.

estimates full deployment will lead to AU$4 

million in annual labor costs and product 

shrinkage.

Using the RFID system, Telstra indicates that it improved 

its inventory accuracy through increased visibility from 

65 percent to 99 percent. The company also reduced the 

time it spent receiving goods by 75 percent, the time 

spent on stock-taking by 50 percent and the time spent 

searching for missing items by 50 percent. 

RFID Journal

RETAIL NEWS (30. juni 2009)

Phone-Tracking Pilot Down Under Points to Big Benefits

Af: Dave Friedlos (http://www.rfidjournal.com/article/articleview/5009/1/1/)

The company is using EPC tags and S3Edge software to 

automate the tracking of products at its Singapore facility.

The key goals for the company were to reduce 

labor hours by phasing out manual methods of 

tracking shipments, gaining visibility; and 

sharing that visibility with its customers.

the system has the potential to save 

significant manpower

resulting in a total of 625 man-days saved 

annually

al l  of the location's  

150,000 pal lets  were 

tagged with Gen 2 UHF 

pass ive RFID tags  with a  

unique ID number.

RFID Journal

RETAIL NEWS (22. april 2010)

Toll Global Logistics Expects RFID to Provide Significant Savings

Af: Claire Swedberg (http://www.rfidjournal.com/article/articleview/7552/1/1/)

EastPack, a firm that packs, stores and ships more than 12 mill ion 

trays of kiwifruit annually to locations worldwide, says it is 

reaping the benefits of the system less than one month after it was 

rolled out across the company's three sites.

To increase efficiency in tracking and tracing 

pallets of the fruit.

EastPack has already shipped 2 million 

more trays of kiwifruit in 2008 compared 

with the same period of time last year.

 EastPack sought help 

from GS1 New Zealand

GS1's goal is to make EPC 

technology the global RFID 

system for product 

identification. 

RFID Journal

RETAIL NEWS (20. maj 2008)

New Zealand Kiwifruit Processor Finds ROI

Af: Dave Friedlos (http://www.rfidjournal.com/article/articleview/4090/1/1/)
Asahi Breweries, a Japanese beverage company, util izes Japan 

Pallet Rental's epal system to manage the distribution of CO2 

tanks used for dispensing tap beer, as well as to improve 

operational efficiency and cash flow. The brewery numbered RFID 

tags and attached them to each tank (400.000 tags).

Immediate data reading and

information can be shared by employees

The time i t takes  to process  each tank has  been 

shortened from 30 seconds  to just 3 seconds . 

(they got 400,000 tanks). Also, the accuracy of 

data  reading i s  now a lmost perfect.

JPR

RFID Case Study：Asahi Breweries, Ltd. (2008)

Asahi Breweries applies UHF-RFID to track CO2 tanks for dispensing tap beer.

Af: Japan Pallet Rental Corporation (http://www.jpr.co.jp/english/casestudy.html)

The Basic House is applying EPC Gen 2 tags to garments at 

its manufacturing plants, and is also deploying RFID 

interrogators at two of its DCs and, initially, at 159 of its 

stores.

will improve efficiencies and reduce out-of-

stocks

Gains in efficiency and reduction in labor 

cost and out-of-stocks.

EPC Gen 2 ultrahigh-

frequency (UHF) UPM 

Raflatac.

RFID Journal

TRANSPORT NEWS (1. febuar 2010)

Korean Clothing Company Adds RFID to Its Supply Chain

Af: Claire Swedberg (http://www.rfidjournal.com/article/articleview/7360/1/1/)

Hong Kong and Las Vegas airports are upgrading and 

ramping up their RFID bag-tagging efforts.

"Turner says the number of airlines using the RFID labels 

has jumped to 65, though he declines to provide an 

updated number of bags handled. Still, this means George 

Schmitt will need to supply more than 1.2 million tags 

monthly."

Figures from WorldTracer, SITA's automated 

system for tracing lost and mishandled 

passenger baggage used by 400 airlines and 

ground handling companies, show 42.4 million 

bags to have mishandled or delayed last year. 

By using baggage tags with embedded EPC Gen 2 tags, the 

airport has increased the number of bags it can process 

by 5 percent.

(The air transport industry handles 2.25 billion pieces of 

checked baggage every year. According to Giovanni 

Bisignani, IATA's director general and CEO, RFID could 

save the industry as much as $700 million annually if the 

technology were fully implemented across the industry.)

They use Alien 

Technology's EPC Gen 

2 Squiggle inlay, using 

Alien's Higgs 2 

integrated circuit in 

the baggage tag.

RFID Journal

AEROSPACE NEWS (18. april 2008)

Baggage-Tagging Projects Gaining Altitude

Af: Mary Catherine O'Connor (http://www.rfidjournal.com/article/articleview/4040/1/1/)

The Hong Kong energy-saving lightbulb manufacturer is 

employing radio frequency identification and its own 

enterprise resource planning (ERP) system to manage 

product manufacturing, inventory and shipment at one of 

its four manufacturing plants.

The manufacturer of Megaman lightbulbs and 

lamps is using passive EPC Gen 2 RFID tags at 

its plant to manage production, as well as 

monitor inventory and shipments.

The system improves production capacity 

by 15 to 20 percent.

RFID Journal

MANUFACTURING NEWS (17. marts 2009)

RFID Illuminates Work-in-Progress for Neonlite

Af: Claire Swedberg (http://www.rfidjournal.com/article/articleview/4691/1/1/)

TNT Express is using RFID technology to track shipments of 

Acer computers from China to Germany. 

TNT believes there is the potential for 

reduced shrinkage, reduced error rates and 

reduced labor costs [by using RFID to replace 

existing bar code scans].

Tracking of laptops at the item and pallet 

level, throughout the extended supply 

chain. (no effect yet)

RFID Journal

TRANSPORT NEWS (21. december 2005)

TNT Steps Up China-Germany RFID Trial

This Logistics Letter Directive prescribes the  procedures 

and responsibilities in the utilization and care of key fobs 

to ensure its effectiveness and maximize its serviceability.

To Ensure the accuracy of the quantity and 

amount of POL being requested of not 

exceeding the monthly POL budget   limit of 

their respective units/offices None so far

REPUBLIC OF THE PHILIPPINES 

DEPARTMENT OF NATIONAL DEFENSE (22. august 2007)

LOGISTICS LETTER DIRECTIVE Number     SP-07-03

Af: PROPER UTILIZATION AND CARE OF KEY FOBS

GENERAL HEADQUARTERS, ARMED FORCES OF THE PHILIPPINES

OFFICE OF THE DEPUTY CHIEF OF STAFF FOR LOGISTICS, J4

Camp General Emilio Aguinaldo, Quezon City

More than 1.4 million employees of the Philippines 

government carry RFID-enabled eCards, and more than 

3000 RFID readers have been deployed throughout the 

country.

making it possible for you to do business with 

GSIS using your eCard Plus at the GSIS Wireless 

Automated Processing System (G-W@PS) 

kiosk

Enhancing costumer services and speed of 

processes.

2009 Government Service Insurance System

eCard Plus as Utility Card

http://www.rfidjournalevents.com/map/popUp.php?city=Pasay%20City

http://www.gsis.gov.ph/default.php?id=53

The National Museum in Malaysia is the first in that country 

to use RFID to track its artifacts.

To increase productivity and enhanced 

efficiency. 

The DMM has not calculated an ROI for the 

project, but the RFID-based system will 

increase productivity and enhanced 

efficiency. 

RFID Journal

RFID NEWS (22. juni 2007)

RFID Helps Malaysian Museums Track Artifacts

Af: Rhea Wessel (http://www.rfidjournal.com/article/view/3435/)

A nationwide RFID file-management and tracking system 

was deployed to manage loan documents and track file 

movements.

The cost of having lost a  document such as  a  lega l  

agreement, or any other Securi ty documents  wi l l  cost 

the Bank’s  a  lot of time & money. The goal  i s  to 

decrease document loses .

The bank will save around USD1500 per 

document that is not lost.

Solmate: 

RFID Asset Management System - Document/File Management (FMTS) (10. januar 2007)

Af: 2003-2007 CBS TECHNOLOGY BERHAD 

(http://www.cbs.com.my/english/solutions/rfid_casestudy_ams2.htm)

A.S. Shipping Agencies applies reusable EPC Gen 2 passive tags 

to shipping containers, enabling the firm to track the location of 

freight throughout its 60-acre yard.

is combining radio frequency identification 

with GPS and GPRS technologies to track 

containers throughout its storage yard, located 

16 kilometers (10 miles) from the Port of 

Chennai.

It has reduced the time spent searching for 

containers from as much as 24 hours to just 

a few minutes. 

RFID Journal

TRANSPORT NEWS (1. oktober 2009)

Chennai Container Yard Finds RFID Sharply Boosts Productivity

Af: Dave Friedlos (http://www.rfidjournal.com/article/articleview/5266/1/1/)

The system tracks 250 patients simultaneously as they 

undergo dozens of diagnostic procedures in half a day, 

thereby improving traffic flow and saving many hours of 

time.

has enabled the hospital to improve the flow 

of patients through the process, and to save 

each patient hours of time that previously may 

have been spent waiting for a procedure to 

take place.

it is still too early to measure all of the 

benefits derived from the system

RFID Journal

HEALTH CARE NEWS (11. juni 2010)

Apollo Hospital Chennai Uses RFID to Speed Up Check-ups

Af: Claire Swedberg (http://www.rfidjournal.com/article/articleview/7659/1/1/)

Using a system involving high-frequency passive RFID tags and 

readers, a single employee can record a store's entire 10,000-item 

inventory in an hour.

To eleminate timeconsuming processes and 

increase the customer service.

The system has  reduced the amount of time the 

s tore requires  to take inventory from 36 man-

hours  down to one, and has  decreased the time 

necessary to complete a  sa les  transaction from 

between s ix and eight minutes , to less  than one 

minute.

RFID Journal

HEALTH CARE NEWS (14. april 2009)

Indian Jeweler Gains Efficiency, Customer Service

Af: Claire Swedberg (http://www.rfidjournal.com/article/view/4792)

EPC Gen 2 tags are being deployed at millions of homes 

across the kingdom of Saudi Arabia, helping postal carriers 

to monitor service and verify that mail was correctly 

delivered.

an overall IT and service upgrade that includes 

an active RFID-based system to monitor 

quality at the nation's mail-sorting centers. 

the system's main benefits are its ability to 

ensure that the correct mail is delivered to the 

proper mailbox, and to serve as proof of delivery 

for registered and official government mail.

RFID Journal

RFID NEWS (5. maj 2009)

Saudi Post Adds Intelligence to Mailboxes

Af: Rhea Wessel (http://www.rfidjournal.com/article/articleview/4829/1/1/)

Al Ghanim Automotive is using Zebra's RFID technology to 

improve customer service, document the repair process 

and save time.

This allows a service technician to retrieve a 

car quickly, saving valuable time that could 

otherwise be lost searching for the vehicle. 

The main benefits of the system are higher customer 

satisfaction and increased productivity through less 

wasted time looking for cars. In addition, the service 

center benefits from greater visibility about the time 

needed for various processes, such as specific repairs or 

car washing.

RFID Journal

AUTOMOTIVE NEWS (24. juni 2009)

Kuwaiti Car Dealership Streamlines Repair Service

Af: Rhea Wessel (http://www.rfidjournal.com/article/articleview/4998/1/1/)

Active RFID tags have been issued to 12,000 trucks that 

transport cargo to and from the company's Jebel Ali 

terminal, where the system is speeding up vehicle entry 

and exit, as well as improving security.

DP World, which operates 50 ports in 27 

countries, is expanding its RFID use to increase 

security and speed up the entry and exit of 

trucks at its Jebel Ali terminal, in Dubai.

 "The system eliminates most paperwork 

for drivers," Bin Saifan says, "and saves an 

average of 10 minutes per inbound and 

outbound load."

RFID Journal

TRANSPORT NEWS

DP World Ramps Up Its Dubai Deployment

Af: Rhea Wessel (http://www.rfidjournal.com/article/articleview/5130/1/1/)
To better track its consumer products, HP launched a pilot project 

in Brazil  in late 2004, using RFID technologies to tag individual 

printers and ink-jet cartridges. By tagging each printer from 

assembly, the company has realized benefits not only in supply 

chain management, but also in its manufacturing and distribution 

processes.

To get information about the location of its 

products as they make their way from 

distribution centers to retailers' shelves.

By tagging individual printers, HP has not 

only gained visibility into its supply chain 

but also is addressing inefficiencies in its 

manufacturing and distribution processes.

RFID Journal

Best RFID Implementation: Keeping Tabs on Printers (1. juni 2007)

Af: Jill Gambon (http://www.rfidjournal.com/article/purchase/3374)
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Chile
Bechtel (Anglo American)

(Kobberminevirksomhed) 1 1 1 1 Udvinding 1 1 1 1 1

Argentina

MACSHA Timing 

Systems 

(Tidstagnings 

virksomhed) 1 1 1 Tidstagning 1 1 1 1

Argentina
Argenti Lemon S.A.

(Frugtproducent) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Columbia

Bogotá's Secretary of 

Transit and 

Transportation

(Busselskab) 1 1 1 Serviceydelse 1 1 1 1 1 1 1 1

Mexico

Johnson and Johnson 

Cordis de Mexico 

(medicinalvirksomhed) 1 1 1

Sikkerheds 

overvågning i  

ti lfælde af 

brand eller 

anden 

evakuering. 1 1 1 1 1

Haiti

U.S. Department of 

Defense 

(Nødhjælp) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Mexico
Carnaval 

(Tøjdistibutør) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

USA
 TOP Food & Drug 

(Dagligvarehandel) 1 1 1 Kundeservice 1 1 1 1 1 1 1 1

USA
Starbucks 

(Kaffeproducent) 1 1 1
Salgsdata/

kundeservice 1 1 1 1 1 1 1 1 1

USA

St. John's Children's 

Hospital 

(Hospital) 1 1 1
Sikkerheds 

overvågning 1 1 1 1 1 1

USA

PeaceHealth, Sacred 

Heart Medical Center, 

River Bend 

(Hospital) 1 1 1 1

data deling 

omkring 

patienten 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

USA
Izzy's Ice Cream Café 

(Isbutik) 1 1 1 Kundeservice 1 1 1 1 1 1 1

USA
Solid Comfort 

(Hotelmøbelproducent) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

USA

ONSITE ERT 

(Sikkerhedsudstyr til 

brandfolk) 1 1 1

Sporing af 

brandfolk og 

udstyr 1 1 1 1 1

USA
Sports Authority 

(Sportsbutikskæde) 1 1 1 Kundeservice 1 1 1 1 1 1

USA
Coca-Cola 

(Sodavandsproducent) 1 1 1
Kundeservice/

kundeadfærd 1 1 1 1 1 1 1 1

USA
Wal-Mart Stores 

(Dagligvarehandel) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

USA

Wal-Mart Stores 

(Dagligvarehandel) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Frankrig
Serge Blanco 

(Sportsudstyrsproducent) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Frankrig

Rica Lewis 

(Tøjproducent) 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tyskland

Deutsche Post DHL 

(post) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tyskland

Metro Group 

(Dagligvarehandel) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tyskland BMW (Bilproducent) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tyskland

Rewe Group 

(Dagligvarehandel) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Schweitz

Charles Voegele 

Group

(Tøjproducent) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Nigeria

Nigeria's National 

Agency for Food and 

Drug Administration 

and Control (NAFDAC)

(Medicinalstyrelse) 1 1 1 1 1 1 1

Total 36 15 1 2 4 5 10 0 2 16 6 5 7 23 28 15 0 7 17 38 1 13 7 12 21 25 23 16 19 11 24 18 5 9 36 24 29 22 2 1 4 4 3 10 18 9



139 

 

  

The company's timekeepers will employ EPC Gen 2 RFID 

readers to capture the identities of construction workers, 

and to clock their hours at a Chilean mining site run by 

Anglo American.

RFID system will enable the company to track 

thousands of workers as they clear the site 

and then build the copper mine, 

Bechtel plans to fully deploy an RFID system that 

will  track approximately 6,000 workers at Los 

Bronces on a daily basis for the entire three-year 

project. Timekeepers will  save time registering 

and the accuracy will  increase.

RFID Journal

CHEMICAL NEWS (21. juli 2008)

Bechtel Tracks Man-Hours at Copper Mine

Af: Claire Swedberg (http://www.rfidjournal.com/article/articleview/4205)

MACSHA Timing Systems is using UHF RFID technology to 

time sports athletes in marathon and other active sports.

An automatic system a l lows  the competi tors  

class i fication us ing the RFID Technology (Radio 

Frequency Identi fication). The system can be used to 

take time in severa l  competi tions , such as : Road 

and route cycl ing, mountain bike, motocross , enduro, 

ATV, kartings , duathlon and marathon. 

Acqurate time positioning even though 

many contestens are crossing the endline 

at the same time. Everybody is getting their 

own exact timemesureing.

MC Macsha CRONOS

MACSHA Cronos © 2000-2009

(http://www.macsha.com/english/index-uhf.html)

Argentine fruit producer Argenti Lemon S.A. is employing an RFID 

system provided by systems integrator and software company 

Noanet to track the productivity of its workers in the field as they 

pick lemons. The firm is also using the system to manage its 

payroll, and to track its inventory as it is processed and shipped. 

The system is enabeling the company to 

better track its employees' work and manage 

payroll

Because field workers typically harvest 

approximately 3,500 boxes of lemons daily, 

Audisio says, the system saves the company 

hours of time that employees previously spent 

waiting while the supervisor handwrote details 

for each harvest box.

RFID Journal

CHEMICAL NEWS (23. febuar 2009)

Lemon Grower Tracks Worker Productivity

Af: Claire Swedberg (http://www.rfidjournal.com/article/view/4631)

In Bogotá, Colombia, 23,000 privately owned transit buses 

now sport RFID tags made by Identec Solutions. 

By placing Identec tags on 23,000 busses, the 

Colombian city removes a major cause of 

traffic jams.

As a result, the city’s residents have seen 

their daily commute times slashed by 75 

percent and enjoy improved transportation 

services.

RFID Journal

RFID NEWS (26. febuar 2004)

RFID Speeds Up Bogotá

Af: Jonathan Collins (http://www.rfidjournal.com/article/articleview/808/1/1/)

Johnson and Johnson Cordis  de Mexico i s  us ing active RFID 

technology to improve employee safety. Cordis  implemented an 

automated solution des igned to quickly and accurately determine 

the location of associates  within the bui lding during an 

emergency. The system cons is ted of 25 RFID readers  deployed 

across  three loops , and some 2,800 RFID tags  worn by individual  

employees .

• Ensure complete emergency evacuations by 

immediately locating all associates by area 

and zone

• Prevent injuries during emergency situations

• Locate incapacitated workers

• Collect safety-related data to continuously 

improve safety-related performance.

• Immediate location of associates by area 

and zone to ensure complete evacuation

• Prevention of injuries during critical 

situations

• Historical data of event performance 

drives continuous improvement

J&J Cordis de Mexico

Ensuring Environmental, Health and Safety Leadership

J&J Annual Report, 2007 

(http://www.xterprise.com/Files/Cases/SuccessStory_Cordis.pdf)

In its efforts to provide assistance to the earthquake-

damaged nation, the U.S. Department of Defense is using 

433 MHz active RFID tags to track supplies and equipment.

the U.S. Department of Defense (DOD) is 

employing radio frequency identification to 

track shipping containers as they travel to and 

from the island.

tracking containers via RFID helps military 

logisticians obtain a big-picture view of the 

type and number of shipments that move 

around the globe. 

RFID Journal

LOGISTICS NEWS (8. april 2010)

In Haiti, RFID Brings Relief

Af: Mary Catherine O'Connor (http://www.rfidjournal.com/article/articleview/7523/1/1/)

The Mexican designer of children's apparel will use the EPC 

Gen 2 tags to track garments as they arrive from the factory, 

as well as when they are inspected, stored and then 

shipped.

in order to offer the company visibility into 

what has and has not been shipped, as well as 

where garments are at any particular time. 

None so far
But they are integrating the Digilogics software system 

into their own enterprise resource planning (ERP) 

systems, using data from the RFID system to fine-tune its 

manufacturing and distribution operations by identifying 

bottlenecks.

RFID Journal

APPAREL NEWS (2. november 2009)

Carnaval Puts RFID Hangtags on Kids' Clothing

Af: Claire Swedberg (http://www.rfidjournal.com/article/articleview/5340/1/1/)

Washington State retailer TOP Food & Drug issues RFID 

cards to help it provide customers with discounts, refunds, 

recall data and other personalized services.

TOP wanted a way to provide more 

personalized service to consumers.

Approximately 60 percent of the four TOP 

stores' customers have signed up to use the 

card

RFID Journal

CONSUMER PACKAGED GOODS NEWS (3. april 2009)

RFID Is TOP Priority for Store Loyalty Cards

Af: Claire Swedberg (http://www.rfidjournal.com/article/articleview/4753/1/1/)

Starbucks Coffee Co. is adding cashless payment terminals 

from USA Technologies (USAT) to its branded, single-cup 

coffee-brewing machines designed for use in business 

offices. 

"They want to see what is happening with the 

customers, to see how much people are 

buying, at what time of day and what type of 

product."

"Starbucks will  get to see the kinds of sales data 

that they see in the store," Lawlor says. "That 

was important, because unattended coffee 

machines are very different than their 

traditional brick-and-mortar operations."

RFID Journal

CONSUMER PACKAGED GOODS NEWS (20. marts 2009)

Starbucks Brews Up Coffee Machines With Contactless Payment Technology

Af: Beth Bacheldor (http://www.rfidjournal.com/article/articleview/4704/1/1/)

St. John's Children's Hospital, located in Springfield, Ill., is 

employing an RFID-enabled security system to protect 

newborns and children up to 18 years of age in its care.

The Springfield, Ill., medical center is using 

100 RFID-enabled bracelets and a network of 

readers to secure three floors of its six-story 

facility.

"The nursing staff doesn't have to jump 

through a lot of hoops to use it—it is very 

quick and straightforward." 

RFID Journal

HEALTH CARE NEWS (9. marts 2009)

St. John's Children's Hospital Deploys RFID to Protect Children

Af: Beth Bacheldor (http://www.rfidjournal.com/article/articleview/4662/1/1/)

Sacred Heart Medical Center is the third PeaceHealth 

hospital to install Versus Technology's IR-RFID hybrid 

system to track patient locations and treatments.

to help it track patients in the emergency 

section of its newly constructed hospital.

With the system, the staff can see which 

procedures that patient receives, who 

provides them, and which procedures have 

already been completed. 

RFID Journal 

RETAIL NEWS (4. maj 2009)

New Oregon Hospital Adopts IR-RFID Hybrid System

Af: Claire Swedberg (http://www.rfidjournal.com/article/view/4846(

EPC Gen 2 tags and readers constantly update a list of the 

currently available varieties, making customers happy and 

boosting sales.

letting customers know what was on offer 

without their having to physically visit the ice 

cream parlor, and finding a fast and easy 

method for updating the available-flavor signs 

within the store. 

since the RFID system was launched in mid-

May 2010, sales have risen compared with 

those for the same time period in previous 

years.

RFID Journal

RETAIL NEWS (7. juni 2010)

RFID Finds Flavor at Izzy's Ice Cream Shop

Af: Mary Catherine O'Connor (http://www.rfidjournal.com/article/articleview/7651/1/1/)

To ensure orders are complete and accurate, the hotel-

furniture maker uses passive EPC UHF tags to track products 

from the point of assembly to the moment they are 

shipped, thereby bringing a fast ROI.

locating each piece of furniture after it has 

been assembled but before it is shipped, and 

tracking when and where orders are shipped, 

in order to ensure they are complete and 

accurate.

Solid Comfort has eliminated the need for 

two full-time staff members, while also 

reducing the amount of shipment errors 

and confusion regarding what has been 

delivered.

RFID Journal

RETAIL NEWS (5. juli 2010)

RFID Brings Relief to Solid Comfort

Af: Claire Swedberg (http://www.rfidjournal.com/article/articleview/7702/1/1/)

Using RFID tags and a system from ERT Systems, the 

Englewood Fire Department is able to track its firefighters 

at all of its emergency scenes.

Continuous, real-time monitoring means that 

the Incident Commander can identify and 

locate any on-scene resource, on demand.

More complete and accurate information means 

better communication and control. Improve 

safety and response efficiency while reducing 

radio and foot traffic with OnSite ERT

ONSITE ERT

Automatic Emergency Resource  Tracking (2010)

Chief Scott Friess, Somerset, MI Fire Department

(http://www.onsiteert.com)

Home Depot, Sports Authority and other major retailers 

begin deployments this summer, though the slow steady 

growth of contactless payment applications is hampered by 

discussions over interchange fees.

Sports Authority is install ing the system at its 450 

stores across 45 states, allowing its customers to 

use their NFC-enabled MasterCard cards to pay for a 

purchase of less than $25, by tapping the card 

against the POS reader.

As of the first quarter of 2009, she says, there are nearly 

55 million PayPass cards and devices in use worldwide at 

more than 146,000 merchant locations. "This represents 

almost double the number of cards and devices in use 

since the same time last year," she notes, "and a more 

than 300 percent increase in cards and devices since [the 

fourth quarter] 2006."

RFID Journal

RETAIL NEWS (28. juli 2009)

North American NFC Payment Deployments March On

Af: Claire Swedberg (http://www.rfidjournal.com/article/view/5091/1)

Coca-Cola's Freestyle system uses passive RFID tags, 

enabling a single beverage dispenser to provide consumers 

with more than 100 drink options, as well as track how well 

each sells.

The system not only offers consumers a vast choice 

of Coca-Cola beverages, he notes—from sodas to 

flavored waters—it also provides the company with 

real-time insight into what is happening in 

restaurants across the United States. 

 The machine, known as Freestyle, util izes RFID 

technology to identify 30 or more cartridges, 

determine the quantity of flavoring inside each, 

and transmit data back to Coca-Cola indicating 

which drinks are being consumed, and when. 

RFID Journal

RETAIL NEWS (10. juni 2009)

RFID to Revolutionize Coca-Cola's Dispensers

Af: Claire Swedberg (http://www.rfidjournal.com/article/articleview/4967/1/1/)

Wal-Mart has been deploying RFID in stores since 2005 and 

is using the technology to reduce out of stocks and improve 

supply chain operations.

Studies have shown that tagged cases of items 

shipped to RFID-enabled stores are less likely 

to experience out-of-stocks

600 of Wal-Mart's 61,000 U.S. suppliers are 

already tagging cases and pallets of some 

of the products they ship to the retailer's 

RFID-enabled distribution centers.

RFID Journal

RETAIL NEWS (5. oktober 2007)

Wal-Mart, Sam's Club Push RFID Further Along 

Af: Mary Catherine O'Connor (http://www.rfidjournal.com/article/articleview/3666/1/1/)

The retailer has shifted its focus from tagging all pallets 

and cases to working with suppliers to tag items in 

categories where the company and its partners will see the 

biggest benefits.

Wal-Mart has been working with suppliers of denim 

products and basics for the past eight months, to 

enable those suppliers to tag goods at the point of 

manufacture so that they, l ike Wal-Mart, can benefit 

from using the tags.

Wal-Mart is helping suppliers get the best price 

on EPC RFID tags by forecasting the total pooled 

volume of the tags it will  purchase for its private-

label apparel with tags that its jeans and basics 

suppliers will  need to tag items for Wal-Mart.

RFID Journal

RETAIL NEWS (23 juli 2010)

Wal-Mart Relaunches EPC RFID Effort, Starting With Men's Jeans and Basics

Af: Mark Roberti (http://www.rfidjournal.com/article/articleview/7753/1/1/)

The French luxury sportswear company's Toulon location is 

using RFID to take inventory throughout the day, with the 

goal of gauging the technology's ability to decrease out-of-

stocks, save labor and improve sales.

If the pilot goes well, the company intends to equip 

its other retail  locations with handheld RFID 

interrogators, to track products as they are received 

and moved to sales-floor shelves, as well as fixed 

reader portals at dressing rooms and exits.

To date, the use of RFID has saved labor in the 

distribution centers by automating the receipt and 

shipping data. "We have reduced entry and exit times for 

goods almost tenfold," Pradier notes, "which means that 

we are now ready for business growth of 40 to 50 

percent."

RFID Journal

MANUFACTURING NEWS (27. april 2010)

Serge Blanco Store Takes Stock of RFID

Af: Claire Swedberg (http://www.rfidjournal.com/article/articleview/7561/1/1/)

Rica Lewis, a French clothing manufacturer specializing in 

jeans, is employing radio frequency identification to boost 

sales and improve customer relations by outfitting its 

traveling salespeople with RFID readers so they can 

conduct quick inventories during store visits. 

The company is using RFID to expedite orders 

and the taking of inventory in boutiques 

selling its apparel.

Instead of spending one hour counting merchandise in an 

in-store boutique to determine which sizes and styles are 

in stock and which require replenishment, a Rica Lewis 

salesperson can use a handheld reader to interrogate 

the RFID tags on all of the boutique's garments in only 10 

minutes.

RFID Journal

RETAIL NEWS (26. januar 2010)

Rica Lewis Profits by Tagging Jeans

Af: Rhea Wessel (http://www.rfidjournal.com/article/articleview/7339/1/1/)

Field tests of the company's RFID-enabled delivery vans 

showed that the initiative reduces fuel consumption and 

improves customer service, but read rates need some 

improvement.

savings in fuel consumption and carbon dioxide 

emissions. customers can not only track the exact 

route of a package they were expecting, but also 

receive notification, via SMS text message, regarding 

the anticipated delivery time.

The hoped-for savings in fuel consumption 

and carbon dioxide emissions have 

occurred. Moreover, the punctuality of the 

pick-up and delivery of shipments 

increased significantly.

RFID Journal

PACKAGING NEWS (30. september 2009)

DHL Says Its SmartTrucks Save Money, Time and CO2

Af: Brett Neely (http://www.rfidjournal.com/article/articleview/5261/1/1/)

After two years of using RFID to track some the pallets of 

goods it ships to its supermarkets and wholesale food 

stores, Metro Group has fully deployed the system at all its 

food markets in Germany and at least 89 in France.

After two years of employing radio frequency 

identification to track some pallets of goods it ships 

to its supermarkets and wholesale food stores, 

Metro Group has fully deployed the system at all  of 

its food markets in Germany, and at least 89 in 

France.

In 2008, Metro Group tagged and tracked 

approximately 3 million pallets that were 

shipped from the DCs and bound for 

stores in Germany and France

Metro Group hopes to 

move the use of RFID 

further up its supply 

chain

RFID Journal

TRANSPORT NEWS (17. juli 2009)

Metro Group Says New Tag Helped It Meet Its RFID Goals

Af: Claire Swedberg (http://www.rfidjournal.com/article/articleview/5066/1/1/)

At its Regensburg assembly plant, the automaker is using 

RFID to identify cars and control the tools used to assemble 

them.

RFID tags attached to tools and vehicles make 

sure workers use the correct implement at the 

right setting.

The quality-control department would often identify an 

incorrectly installed item on a completed car, and send 

the vehicle back to rectify the problem. The annual cost 

of such mistakes was as high as €1 million ($1.4 million). 

These mistakes are now reduced. 

RFID Journal

MANUFACTURING NEWS (4. august 2009)

BMW Finds the Right Tool

Af: Claire Swedberg (http://www.rfidjournal.com/article/articleview/5104/1/1/)

At its DC in Buttenheim, Germany, the retailer is deploying 

Mojix's STAR technology to help reduce the loss of pallets 

and other returnable transport items, as well as automate 

their management.

we needed to know which RTIs (returnable 

transport items) were loaded on trucks and 

which ones were still staged at the dock door.

In the future, when the RTIs are returned to the 

distribution center, their RFID tags will  be 

interrogated, enabling Rewe to know the full  

extent of its RTI inventory on site, and to confirm 

that items were indeed returned.

RFID Journal

RETAIL NEWS (8. september 2009)

Rewe Deploying Long-Range Real-Time Location RFID System

Af: Rhea Wessel (http://www.rfidjournal.com/article/articleview/5187/1/1/)

Charles Vögele Group, the largest clothing retailer in 

Switzerland, is using RFID technology to help it illuminate 

what it calls the "black holes" in its supply chain, while also 

reducing stock-outs and the amount of time spent counting 

inventory by 50 percent.

Vögele wanted to employ RFID technology to 

improve i ts  customer service, so i t chose to tag at 

the i tem level . The goal  was  to have a l l  products  

ava i lable on s tore racks  for customers  to purchase. 

Because i t has  a  relatively complex supply 

chain—with products  manufactured in As ia  and 

pass ing through severa l  dis tribution centers  before 

arriving at one of those s tores—the company sought 

greater vis ibi l i ty of i ts  products .

By using RFID, the company was able to 

achieve a 50 percent reduction in inventory-

related labor, as well as gain visibility into 

weak points in the supply chain, from eight 

factories in Shanghai to four stores in 

Slovenia. 

RFID Journal

APPAREL NEWS (29. april 2009)

Charles Voegele Group Finds RFID Helps It Stay Competitive

Af: Claire Swedberg (http://www.rfidjournal.com/article/view/4836)

A system designed by Verayo and SkyeTek and marketed 

by GlobalPCCA will be mandated for all of the nation's 

pharmacies, once tags are attached to drugs, to ensure that 

medicine is authentic.

use of an RFID system to authenticate 

pharmaceutical products to combat 

counterfeiters, as well as protect the safety 

and quality of medications sold in that 

country.

 In 2001, the rate of counterfeit drugs in that 

country was 70 percent, according to the 

agency's reports, but that number has since 

dropped to about 35 percent. In 2008. The goal is 

to eliminate counterfeiting.

RFID Journal

PHARMACEUTICAL NEWS (9. september 2010)

Nigerian Drug Agency Opts for RFID Anticounterfeiting Technology

Af: Claire Swedberg (http://www.rfidjournal.com/article/view/7856)
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Danmark

Dansk Fiber Optik

(Sporingsvirksomhed) 1 1 1

Sporing af 

nedgravet 

fiberkabler 1 1 1 1 1

Danmark

Pack & Sea

(Embalageudlejnings- 

virksomhed) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Danmark

Prosign RFID 

(RFID virksomhed) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Danmark

IBM & Mærsk

(IT- og 

logistikvirksomhed) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Danmark

Container Centralen

(Logistikvirksomhed) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Danmark

Det dansk forsvar

(Forsvar) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Danmark

Reitan Distribution 

A/S (tidl. Edeka 

Danmark )

(Logistikvirksomhed) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Danmark

Schenker

(Logistikvirksomhed) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Danmark

Kastrup Lufthavn

(Lufthavn) 1 1 1 Kundeservice 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Danmark

Paschal

(forskalnings- og 

stilladsvirksomhed) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Danmark

 DGM Security 

Solutions 

(specialtransport 

virksomhed) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Danmark

Legoland 

(forlystelsespark) 1 1 1

Sporing af  

bortkommen-

de børn i 

legoland 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Danmark

SILKEBORG BIBLIOTEK 

(Bibliotek) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Danmark

 Sund & Bælt Holding 

A/S

(Brobizz) 1 1 1 Brooverfart 1 1 1 1 1 1 1 1

Danmark

Herlev Hospital

(Hospital) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Danmark Vestas 1

Danmark ProShop Europe 1

Danmark Oticon 1

Danmark Daloon 1

Danmark Statens Serum Institut 1

Danmark Velfac 1

Danmark

Erik Jørgensen 

Møbelfabrik A/S 1

Danmark Søværnet 1

Danmark

DMRI - Danish Meat 

Research Institut 1

Danmark Ultimate Sport Service 1

Total 9 6 1 2 2 5 7 0 0 2 2 4 2 5 9 4 0 3 8 14 0 6 6 7 11 8 8 5 8 4 6 5 5 7 15 11 13 2 1 2 1 0 3 3 4 1

ImplementeringsårLeveringsservice Logistikomkostninger

RFID 

aktør Industri

Anvendelsesområde

(hvor anvendes det?)

Anvendelsformål

(Hvad anvendes det til?)

Logistisk Effektivitet Til fordel 

for andre
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Virksomheds- og Anvendelsesbeskrivelse Formålet Effekt Andet Kilde

Problemet med at spore underjordiske 

fiberkabler med almindelige metoder er 

blevet en forretning for 

iværksætterfirmaet Dansk Fiber Optik

skal hjælpe alt fra forsyningsselskaber til golfbaner 

med at spore deres underjordiske kabler og 

installationer.

I dag er der gravet 25.000 brikker ned i den fynske 

muld, for både energiselskaberne Energi Fyn og 

Sydfyns Elforsyning har taget teknologien til sig. 

Samtidig er brikkerne i brug på Bornholm, hvor de 

bruges til at afmærke tomme rør i jorden, der senere 

skal bruges til fiberkabler

JENS BERTELSEN. 2009. Tålmodighed nødvendig i 

forsyningsbranchen (23. juni) s. 12, BAGSIDE ; VÆKST-

DANMARK ; UGENS-IVÆRKSÆTTER

Pack & Sea, som leaser kasser ti l  

fiskeindustrien, bruger RFID til  at spore de 

forskellige kassers lokationer. Kasserne 

opbevarer fisk fra de er friskfanget på havet ti l  

de senere skal sælges på auktionen.

Pack & Sea sparer penge ved at lokalisere 

fiskekasser med RFID

Michael Jensen, direktør hos Prosign RFID, fortæller, 

at ansatte hos Pack & Sea i 2009 rejste gennem Polen 

og besøgte en masse havne, på én dag fandt de her 

fiskekasser nok til at fylde to lastbiler. I gennemsnit 

mistede Pack & Sea 5-10% af firmaets fiskekasser om 

året

Prosign RFID

PACK & SEA (15/10-2010)

Pack & Sea sparer penge ved at lokalisere fiskekasser med 

RFID.

(http://www.prosign.dk/forside/alle-cases/pack-sea/)

RFID-teknologi øger

effektiviten og styrker dyre-

velfærden i svinebedrifter

Udover de primære aspekter vedrørende logis tik kan 

systemet også  på  s igt bruges  ti l  at højne dyrevel færden og 

ti l  at s ikre fødevareproducenterne, at de grise de 

forarbejder ikke har været overmedicineret.

Al le typer af regis treringer vi l  naturl igvis  

kunne foretages  ved flytning/læsning: Vægt, 

medicinsk behandl ing, fodring og så  videre. 

Hvis  anta l  og vægt kendes , vi l  man kunne lave 

en prognose for anta l let af grise, som er klar 

ti l  s lagtning inden for en given tidsperiode.

Prosign RFID

PIGTRACKER PROJEKTET (15/10-2010)

RFID-teknologi øger effektiviten og styrker dyrevelfærden i 

svinebedrifter.

http://www.prosign.dk/fileadmin/user_upload/PDF/Pigtra

cker.pdf

IBM and Maersk Logistics are taking the 

concept of RFID tags to the world's ocean 

shipping lanes and ports.

The goal of the package, which is expected to be commercially 

available next year, is to give shipping companies information on 

containers' movements in real time.

 Access to that information will allow companies to 

handle logistics more efficiently and improve security

Silicon.com

IBM and Maersk all  at sea over RFID (21 September 2005)

Af: Martin LaMonica 

(http://www.sil icon.com/technology/mobile/2005/09/21/ibm-and-

maersk-all-at-sea-over-rfid-39152483/)

Mindre transport-omkostninger og affald 

med CC Pool Systemet. By January 10, 2011, 

all 3.5 million CC Containers in the CC Pool 

System will be equipped with a new 

identification tag.

Tagging the CC Containers with RFID* chips opens 

up a range of opportunities and benefits for all 

users of CC Containers. 

Easy to authenticate the CC Containers

Improves general quality of the CC Pool 

System

Enables development of Track & Trace 

systems

Simple and prompt counting

2009: Landgard, GASA Group (15/10-2010)

Be ready to reap the benefits of RFID by January 10, 2011!

(http://www.cc-rfid.com/home.aspx)

Forsvaret har måttet erkende, at Forsvarets evne 

til  at indsætte styrker har overgået evnen til  at 

styre materialeflowet.

Forsvaret har derfor set på mulige løsninger ti l  

at forbedre styring af materialeflowet.

Det vi l  fremme både vores  internationale enheders  

mobi l i tet og vores  samarbejdsmul igheder med NATO 

samtidig med at vi  forventer, at det vi l  reducere vores  

logis tikomkostninger. Teknologien gør det mul igt for os  at 

komme tæt på  rea l time sporing af materiel , hvi lket 

betyder, at vi  kan s tyre flytninger og inddække akutte 

behov med s tørre s ikkerhed.

den primære gevinst er, at RFID har 

givet logistikken et kvalitativt løft. Det 

er der ingen tvivl om.

WWW. SCM. DK/ LAGER

Det danske forsvar går til RFID 'en

SCM Supply Chain Magasinet | 16.04.2008  | Side 20 | artikel-

id: e0fd6bc4

Af Poul Breil- Hansen

Lageret leverer til supermarkedskæder 

som Løvbjerg, Merko, Aktiv Super og til 

discount-kæden REMA 1000. Der leveres 

også dagligt varer til 7- eleven, Q8- og 

Hydro Texaco-stationerne.

Vi fokuserer meget på en række 

konkurrenceparametre. For det første høj 

leveringsfrekvens. For det andet præcision og høj 

servicegrad. Og effektivitet, reaktionsevne og flow 

er ekstremt vigtige for os

 de områder, hvor vi rksomheden har indført 

Pick-by-Voice, er gennemløbstiden blevet 

markant reduceret. De første mål inger vis te at 

plukkenormen blev forbedret med minimum 

25% og at ekspeditionskval i teten også  blev 

markant forbedret.

det er lykkes at fjerne 

mellem 50 og 75 % af de fejl 

som optrådte i de 

forskellige områder.

WWW. SCM. DK/ LAGER

PICK-BY-VOICE OPTIMERER LAGERET

SCM Supply Chain Magasinet | 16.04.2008  | Side 12 | artikel-

id: e0fd6bb6.

Af Stig Boesgaard

Fragtkoncernen Schenker sikrer følsom 

fragt som farmaceutiske produkter og 

computere, når det transporteres i 

containere.

De såkaldte GPS security devises sender løbende 

informationer om, hvor de befinder sig, om 

temperaturforhold og som sikkerhedsspørgsmål, 

for eksempel om dørene til containerne har været 

aktiveret undervejs

Ved hjælp af RFID -tags på containere 

kan transportøren nu holde kontrol med 

varernes sikkerhed og 

temperaturforhold.

NY TEKNOLOGI TIL SØS: RFID øger sikkerheden for 

containere til søs.

Erhvervsbladet | 27.03.2008 | Transport & logistik | Side 28 

| artikel-id: e0e8f3af.

Af Carsten Teiner
I fremtiden vil  passagererne i Københavns 

Lufthavn kunne hente svar på spørgsmål, som 

Hvornår skal jeg gå ti l  gaten? og Er der solskin, 

der hvor jeg skal hen? via mobiltelefonen ved at 

ti lmelde sig en række nye, gratis tjenester på 

www.cph.dk

Teknologien skal bruges til at give passagererne en 

mere rolig og afslappende start på rejsen, fordi de 

får en sms, når de skal bevæge sig ud til gaten 

afhængig af, hvor de befinder sig i lufthavnen.

Med den nye teknologi kan vi få information 

om, hvor de enkelte passagerer befinder sig, 

så vi kan nå at kontakte dem eller få mere tid 

ti l  at pil le bagagen ud, siger Niels 

Hemmingsen.

PASSAGER-SERVICE: Ny trådløs teknologi i Kastrup 

Lufthavn.

Licitationen - Byggeriets Dagblad | 31.01.2008 | Licitationen 

| Side 5 | artikel-id: e0cea52e.

Som den første forskallingsproducent i 

verden introducerer Paschals 

udviklingsafdeling den såkaldte Radio 

Frequency Identification Technology (RFID 

) i sine forskallingsforme

Paschal har formået at integrere de følsomme 

elektroniske data i en chip på en sådan måde, at 

chippen er i stand til at modstå de meget hårde 

påvirkninger, der opstår ved almindelig håndtering 

af forme på en byggeplads

Teknologien er både enkel og effektiv, 

og sammenlignet med stregkoder og 

farvekoder er RFID designet til at 

modstå de hårde betingelser, som 

hersker på en byggeplads.

RFID : Paschal indfører ny teknologi

Licitationen - Byggeriets Dagblad | 27.09.2007 | Maskiner og 

materiel | Side 8 | artikel-id: e0b6d3df.

Firmaet DGM Security Solutions har 

sammen med firmaet RFIDsec udviklet en 

unik, sikker RFID -tag, der er med til at 

skabe sikkerhed for mennesker og miljø

En nyudviklet, dansk løsning med den moderne 

RFID -teknologi kan i fremtiden gøre transport med 

farligt gods mere sikker, end tilfældet er i dag. Den 

nye løsning har på kort tid skabt stor 

opmærksomhed internationalt.

Leverandørens brugsanvisninger og kundens 

brugermanual følger produktet i form af en kode, som 

giver adgang til informationerne på en web-server.

På den måde kan der også spares penge til 

opdatering af trykte manualer, fordi materialet nu 

opdateres centralt og distribueres elektronisk.

RFID -løsning sikrer transport af farlig gods

Erhvervsbladet | 28.06.2007 | Transport & logistik | Side 2 | 

artikel-id: e0a5f86f

Af Henrik Denman

One of Europe’s largest amusement parks 

deploys a Wi-Fi-based RFID system that 

helps parents retrieve children who have 

wandered off.

each season, the theme park’s staff is called upon 

to help locate approximately 1,600 children that 

have become separated from their parents. The 

park’s operator says that the new system will help 

quickly reunite those children with their family. 

helped optimize the distribution of 

visitors within the park in real time. 

RFID Journal

RFID NEWS (28. april 2004)

Lost and Found in Legoland

Af: Jonathan Collins 

(http://www.rfidjournal.com/article/articleview/921/1/1/) 

INDFØRELSE af RFID-tags på SILKEBORG BIBLIOTEK

Chipteknologien ville medføre totalt ændrede 

arbejdsgange på Silkeborg Bibliotek,

som blandt andet skulle huse den allerførste robot, 

der kunne modtage afleverede

materialer mærket med chip.

Systemet s ikrer både, at brugerne selv kan 

foretage udlånet, og at personalet får et

bedre arbejdsmi l jø. Mange tunge løft og 

ens idigt gentaget arbejde er ikke længere

nødvendigt. Dette betyder også, at Si lkeborg 

får nye mul igheder for at drive

bibl ioteket mere rationelt samt på  flere 

områder forbedre servicen.

Mikro C H I P K O N V E R T E R I N G

INDFØRELSE af RFID-tags på SILKEBORG BIBLIOTEK

R A P P O R T OM ET UDVIKLINGSPROJEKT

Af: Silkeborg Bibliotek 2004 

http://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/INF5261/v05

/Studentgrupper/RFID%20Deichman/Felles%20info/Sluttra

pport/prints/Alle_referanser_Ummi.pdf

Storebælt er med i EasyGo-samarbejdet, 

og det betyder, at du kan bruge din 

Storebælt BroBizz til at betale bompenge, 

parkering og færgeoverfarter rundt om i 

Danmark, Norge og Sverige.

Din Storebælt BroBizz kan bruges mange andre 

steder end bare på Storebæltsbroen. Går ferien til 

Sverige, Norge eller Tyskland kan BroBizz'en også 

gøre turen nemmere.

Flere billister kommer hurtigere over 

broen, uden at der sker fejl i betalingen. 

Irritetionsmomentet ved at holde i kø er 

fjernet ved anvendelse af aktiv RFID.

Storebælt, Sund & Bælt

(18/10-2010)

http://www.storebaelt.dk/brobizz

En automat til udlevering af arbejdstøj på 

Herlev Hospital sparer hospitalet en halv 

million kroner om året. I tilgift har 

hospitalet fået 24.000 stykker tøj tilbage 

samt en hel del tid, der nu bruges til 

plejeopgaver.

Herlev Hospital gør såkaldt kolde hænder varme 

med sit nye automatiserede anlæg til arbejdstøj. 

Medarbejderen stikker sit ID-kort ind i en 

udleveringsautomat, og 15-18 sekunder efter 

kommer der et stykke tøj ud. 

Vi  beta ler pr. s tykke tøj, og da  vi  indførte 

automatisering, fik vi  24.000 s tykker tøj 

ti lbage, der lå  rundt omkring hos  

medarbejderne. Nu er der 9.000 s tykker tøj i  

omløb. Så  ud over en s tor udgi ft ti l  forsvundet 

tøj, har den automatiserede tøjudlevering 

givet os  en årl ig besparelse på  en halv 

mi l l ion kroner

Ingenøren/produktion

Garderobe-robot sparer Herlev Hospital for en halv million 

kroner.

Af Julie Ring-Hansen Holt, mandag 04. okt 2010 kl. 07:06

http://ing.dk/artikel/112435-garderobe-robot-sparer-

herlev-hospital-for-en-halv-million-kroner

Prosign A/S

Prosign A/S

Prosign A/S

Prosign A/S

Prosign A/S
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Bilag 16. Visuel illustration over E-survey 
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 Identifikation af Internationale Udfordringer 

Udfordring Beskrivelse Kilde 

Pris på tag 

 

Costs: 
The costs of the tags are still relatively high 
and not expected to drop significantly over 
the next few years 

Todd Gnissios 
University of B.C. 
 School of Library, Archival and Information 
Studies 
LIBR 500 - Foundations of Information 
Technology 
April 13, 2005 

Umoden 
industri 

One of the primary issues to be concerned 
with an RFID implementation is the 
immaturity of the industry. 

Todd Gnissios 
University of B.C. 
 School of Library, Archival and Information 
Studies 
LIBR 500 - Foundations of Information 
Technology 
April 13, 2005 

Manglende 
standarder Standards are only just being developed.  

Todd Gnissios 
University of B.C. 
 School of Library, Archival and Information 
Studies 
LIBR 500 - Foundations of Information 
Technology 
April 13, 2005 

Tekniske 
udfordringer 

Tag Interference Vulnerability: 
Radio waves cannot be read through metal. 
Simply wrapping several layers of aluminum 
foil around an item can defeat the security 
system 

Todd Gnissios 
University of B.C. 
 School of Library, Archival and Information 
Studies 
LIBR 500 - Foundations of Information 
Technology 
April 13, 2005 

Tekniske 
udfordringer 

Placing two tags close together can 
interfere with the signal disabling the read 
capability of the scanner 

Todd Gnissios 
University of B.C. 
 School of Library, Archival and Information 
Studies 
LIBR 500 - Foundations of Information 
Technology 
April 13, 2005 

Tekniske 
udfordringer 

Tag Collision: 
Readers can become confused when too 
many signals are received at the same time 

Todd Gnissios 
University of B.C. 
 School of Library, Archival and Information 
Studies 
LIBR 500 - Foundations of Information 
Technology 
April 13, 2005 

Hurtig outdating 
af systemer 

Any report older than two years is not 
accurate as the technology is changing so 
fast 

Todd Gnissios 
University of B.C. 
 School of Library, Archival and Information 
Studies 
LIBR 500 - Foundations of Information 
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Technology 
April 13, 2005 

Pris på tag Tag reading efficiencies and prices 

Fall 2007 Business Issues RFID: Business Issues 
RFID Technical Issues Operations & Decision 
Technologies Department Kelley School of 
Business Indiana University 
(http://www.slideshare.net/PeterSam67/fall-
2007-rfid-technical-issues) 

Manglende 
standarder 

Standards - Applications are global but the 
basis of radio regulations are national and 
even regional 

Fall 2007 Business Issues RFID: Business Issues 
RFID Technical Issues Operations & Decision 
Technologies Department Kelley School of 
Business Indiana University 
(http://www.slideshare.net/PeterSam67/fall-
2007-rfid-technical-issues) 

Implementering
somkostninger 
(TCO) 
Licensafhængigh
ed af midleware 

Interoperability of the technologies through 
the supply chain 

Fall 2007 Business Issues RFID: Business Issues 
RFID Technical Issues Operations & Decision 
Technologies Department Kelley School of 
Business Indiana University 
(http://www.slideshare.net/PeterSam67/fall-
2007-rfid-technical-issues) 

Hvem betaler 
tag'en 

Who bears the cost of the RFID system in 
the supply chain 

Fall 2007 Business Issues RFID: Business Issues 
RFID Technical Issues Operations & Decision 
Technologies Department Kelley School of 
Business Indiana University 
(http://www.slideshare.net/PeterSam67/fall-
2007-rfid-technical-issues) 

Teknoligisk 
udviklign 

IT Infrastructure to handle the large 
amounts of data 

Fall 2007 Business Issues RFID: Business Issues 
RFID Technical Issues Operations & Decision 
Technologies Department Kelley School of 
Business Indiana University 
(http://www.slideshare.net/PeterSam67/fall-
2007-rfid-technical-issues) 

Infrastrukturelle 
problemer 
(omstrukturerin
g af 
arbejdsstyrken) Change of work and labor practices 

Fall 2007 Business Issues RFID: Business Issues 
RFID Technical Issues Operations & Decision 
Technologies Department Kelley School of 
Business Indiana University 
(http://www.slideshare.net/PeterSam67/fall-
2007-rfid-technical-issues) 

Privatlivets fred Privacy and ethical issues 

Fall 2007 Business Issues RFID: Business Issues 
RFID Technical Issues Operations & Decision 
Technologies Department Kelley School of 
Business Indiana University 
(http://www.slideshare.net/PeterSam67/fall-
2007-rfid-technical-issues) 
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Manglende 
sikkerhed Security issues 

Fall 2007 Business Issues RFID: Business Issues 
RFID Technical Issues Operations & Decision 
Technologies Department Kelley School of 
Business Indiana University 
(http://www.slideshare.net/PeterSam67/fall-
2007-rfid-technical-issues) 

Tekniske 
udfordringer 
(Uafgrænset 
læsning) 

 

readers pick up tags they don't want to read 
at that particular moment.  
many are concerned that they might miss 
reading a tag, and that inventory or 
shipments might thus be inaccurate. 

RFID Journal 
RETAIL EDITOR'S NOTE (25. oktober, 2010) 
Physical and Psychological Barriers to RFID 
Adoption. 
Af: Mark Roberti 
(http://www.rfidjournal.com/article/view/7959
) 

Teknisk 
udfordring 

 

Users who have deployed RFID to track 
returnable containers, metal roll cages, 
metal products and so forth tell that 
properly engineered passive UHF systems 
deliver 98 percent accuracy. 

RFID Journal 
RETAIL EDITOR'S NOTE (25. oktober, 2010) 
Physical and Psychological Barriers to RFID 
Adoption. 
Af: Mark Roberti 
(http://www.rfidjournal.com/article/view/7959
) 

Teknisk 
udfordring  
(tillid til 
teknologien) 

when someone points a scanner at a bar 
code, the system doesn't beep until the bar 
code is read. With RFID, there is no such 
ability to confirm that each individual tag is 
read. 

RFID Journal 
RETAIL EDITOR'S NOTE (25. oktober, 2010) 
Physical and Psychological Barriers to RFID 
Adoption. 
Af: Mark Roberti 
(http://www.rfidjournal.com/article/view/7959
) 

Teknisk 
udfordring  
(Uønsket 
læsning af tags) 

The issue of interrogating tags you don't 
want to read is a real concern, and one that 
I believe hardware and software companies 
are working hard to address 

RFID Journal 
RETAIL EDITOR'S NOTE (25. oktober, 2010) 
Physical and Psychological Barriers to RFID 
Adoption. 
Af: Mark Roberti 
(http://www.rfidjournal.com/article/view/7959
/2) 

Infrastrukturelle 
problemer 
(manglende 
standarder) 

many EPC Gen 2 tags, including those that 
work on or around metal and liquids, do not 
read consistently from one region to the 
next. 

RFID Journal 
MANUFACTURING EXPERT VIEWS (16. august, 
2010) 
Passive, Yet Worldly, Tags 
Af: Stan Drobac 
(http://www.rfidjournal.com/article/articlevie
w/7778/1/82/) 

Teknisk 
udfordring (er 
ikke udviklet 
nok til SC brug) 

 

At present, RFID is unable to provide the 
coordination stipulated by supply chain 
implementation requirements, and is not 
equipped to handle the complexities 
involved. 

RFID Journal 
RFID EXPERT VIEWS (4. oktober, 2010) 
Reaping Returns on RFID Investments 
Af: Jason Acidre 
(http://www.rfidjournal.com/article/articlevie
w/7900/1/82/) 
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Implementering
somkostninger 
(TCO) 
Licensafhængigh
ed af midleware 

 

More often than not, RFID middleware 
products from established software giants 
necessitate the additional installation of 
numerous prerequisites or dependencies. 
For instance, the middleware could demand 
the installation of a database and an 
application server, as well as queuing and 
exchange technology, and perhaps even an 
operating system from the same vendor, 
thereby skyrocketing the total cost of 
ownership (TCO) from a licensing 
perspective. 

RFID Journal 
RFID EXPERT VIEWS (19 juli, 2010) 
RFID Middleware: To Embed or Not to Embed 
By Mayank Shridhar  
(http://www.rfidjournal.com/article/articlevie
w/7723/1/82/) 

Infrastrukturelle 
problemer 
(manglende 
standarder) 

An RFID device being used in one country, 
however, might not be available in others, 
because the frequency it utilizes to operate 
might not comply with the RF regulations 
governed by those nations' legislative 
bodies. 

RFID Journal 
RFID EXPERT VIEWS (19 juli, 2010) 
RFID Middleware: To Embed or Not to Embed 
By Mayank Shridhar  
(http://www.rfidjournal.com/article/view/7723
/2) 

Overvurdering 
af ydeevne 

RFID has always suffered from vendors and 
systems integrators who over-promise and 
under-deliver. One speaker noted that 
salespeople will claim tags can be read from 
30 to 40 meters (98 to 132 feet) away, while 
engineers implementing an RFID system will 
say the distance is actually 10 to 15 meters 
(33 to 49 feet). 

CONSUMER PACKAGED GOODS EDITOR'S NOTE 
Taking RFID's Temperature in the Middle East 
(11. oktober 2010) 
By Mark Roberti 
(http://www.rfidjournal.com/article/articlevie
w/7932/1/2/) 

Uddanelse af 
slutbruger 

Passive UHF system vendors will need to 
solve one problem—and education can help 
end users overcome another. 

RFID Journal 
RETAIL EDITOR'S NOTE (25. oktober, 2010) 
Physical and Psychological Barriers to RFID 
Adoption. 
Af: Mark Roberti 
(http://www.rfidjournal.com/article/view/7959
) 

 

 

 

Identifikation af danske 

udfordringer 

 Udfordring Beskrivelse Kilde 

Afventende 
positionering 

Anvendelsen af RFID -tags er langt fremme flere 
steder i verden, men i Danmark venter vi stadig på 
gennembruddet. Det er beklageligt, mener Arne 
Rask, som er generalsekretær i brancheforeningen 
AIM  

Forlang RFID -tags i dine 
leverancer 
af Arne Rask  
Børsen (resumé) | 09.09.2008 
| DigitalBørsen | Side 10 | 
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126 ord | artikel-id: e136848a 

Afventende 
positionering 

De store danske detailhandelskæder er ikke 
afvisende over for at indføre RFID -chip, men 
det er heller ikke noget man har konkrete 
planer om. "Det er et område, hvor vi følger 
udviklingen tæt og er opmærksomme på, 
hvad der sker, især hos de store 
internationale kæder som f.eks. det 
amerikanske Wal-Mart og franske Carrefour," 
siger Jens Juul Nielsen, informationsdirektør i 
Coop Danmark 

Coop venter på de store i 
udlandet 
af pmc 
Børsen (resumé) | 19.02.2008 
| 1. sektion | Side 11 | 119 
ord | artikel-id: e0d31e76 

Afventende 
positionering 

Informationschef Erik Eisenberg fra Dansk 
Supermarked, der står bag Netto, Føtex og Bilka, 
melder lignende ud. "Vi kender teknologien og vi 
følger med i, hvad der sker på området, men det er 
ikke noget, vi har aktuelle planer om at give os i 
kast med," siger han. 

Coop venter på de store i 
udlandet 
af pmc 
Børsen (resumé) | 19.02.2008 
| 1. sektion | Side 11 | 119 
ord | artikel-id: e0d31e77 

 

 


