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Sammanfattning 
 
Under de senaste åren har intresset för att positionera objekt inomhus ökat tack vare 
den tilltagande trenden kring Internet of Things (IOT). I den tekniska världen återfinns 
ett flertal begrepp för inomhuspositionering, däribland Real Time Locating System 
(RTLS). RTLS främsta egenskap är att identifiera och lokalisera objekt inomhus, 
kvalitetssäkra processer, informationsutbyte mellan aktörer, alarmera om objekt rör sig 
utanför vissa gränser. Gemensamt är att det ska effektivisera processer i flödet. En 
verkstadsindustri, som Scania CV AB,  karaktäriseras av maskiner, rörelse, buller, 
personal och material. Materialet som återfinns på Scania kan påverka RTLS-
teknologin.  
 
Det finns idag inte en dominerande teknik för inomhuspositionering därav att det har 
genererat i flertalet tekniker däribland UWB, RFID, IR, BLE, Wi-Fi.  
 
Rapportens frågeställningar är vilka utvärderingskriterier som styr valet av RTLS-
system och vilka av de här kriterierna är mer kritiska än andra? samt vilka tekniker kan 
användas i en verkstadsindustrin idag? För att besvara rapportens frågeställningar har 
ett kvalitativt förhållningssätt använts. Rapporten har använt fallstudie för att kunna 
svara på studiens frågeställningar. En kvalitativ ansats har använts med intervjuer och 
observationer som genomförande på produktionsenheterna. Tidigare forskning har 
legat till grund för utformningen av utvärderingskriterierna. Utvärderingskriterierna 
har i rapportens analysdel vägts in mot teknikens förutsättningar, omgivningens 
preferenser och mot det specifika behovet.  
 
Slutsatsen är att behovet och omgivningen är de två viktigaste elementen att beakta vid 
ett beslutsfattande av RTLS-system. I ett beslutsfattande är vissa kriterier mer kritiska 
än andra. Då behovet styr valet av teknik blir således samtliga tekniker användbara i en 
verkstadsindustri. Det finns dock ingen teknik som passar samtliga behov varför det 



 
 

således blir viktigt att välja en leverantör med bred produktportfölj som har möjlighet 
att erbjuda hybrider.  
 
Nyckelord 
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Utvärderingskriterier, Beslutsfattande, Positionering, 
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Abstract 
 
During the recent years the interest of positioning has increased due to the growing trend of 
Internet of Things (IoT). In the technical world there are several concepts for indoor positioning, 
among them Real Time Locating System (RTLS). RTLS main feature is to identify and locate 
objects indoors, to insure the quality of processes, to exchange information between stakeholder 
and to alert if items move beyond certain limits. Common is that it will streamline working 
processes. A engineering industry, such as Scania CV AB, is characterized by objects such as 
machines, motions, noise, personnel and materials. These objects found in Scania may affect the 
RTLS technology. 
 
There is currently no dominant indoor positioning technology on the market, thus there are many 
different technologies including UWB, RFID, IR, BLE and Wi-Fi. 
The problem definition of the thesis is therefore “What evaluation criteria are affecting the 
decision-making process when choosing RTLS and what criteria is more critical than the other?” 
and “Which technologies can be used in a engineering industry today?” 
 
To answer these problem definitions a qualitative research has been issued structured by a case 
study. Interviews and observations has been carried out as methods at the production units. The 
evaluation criteria are based on previous research. The criteria have been weighed against the 
technical conditions, the preferences of the environment and the specific use case.  
 
The conclusion is that the use case and the environment are the two most important elements to 
consider when deciding on a RTLS technology. In decision-making some criteria are more 
critical than others. As use case directs what technology should be used, all technologies are 
considered to be useful in a engineering industry. However there is no technology that fits all 
applications, thus it is important to choose a vendor that has a comprehensive product portfolio 
and one that enables hybrid solutions. 
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Ordförklaring  
 
AOA           Står för Angle of Arrival. Använder sig av vinklarna ochtidsskillnaderna 

från  
två eller flera sensorer/mottagare för att beräkna positionen på en 
sändare/tagg.  

 
DE           Produktionsanläggningen för motor. 
 
DT             Produktionsanläggningen för axlar och växellådor.  
 
DX           Produktionsanläggningen för transmission/gjuteri.  
 
Fingerprinting /    Är en teknik för att estimera positionen av något vilket görs  
Scene Analysis       genom att insamlad data från det uppmätta objektet jämförs med  

           befintlig data. Därmed bestäms positionen. 
 
Hårdvara         Själva taggarna, sändaren, lokaliseringssensorerna det man  fysiskt kan ta  

    på.  
 
Geofence      Ett geografiskt definierat och inhängnat område som förutbestäms i  

samband med programmering. Spårade enheter rapporterar rörelser inom  
området och kan alarmera när de träder in i och lämnar området. 

 
IOT            Internet of Things. Sakernas internet där enheter är sammankopplade och 
kan  
                   kommunicera med varandra.  
 
IPS            Står för Indoor Positioning System. På svenska inomhuspositioneringssystem. 
 
LOS           Står för Line of Sight vilket innebär att det ska vara fri sikt mellan en  
                    lokaliseringssensor och en tagg. 
 
MA            Produktionsanläggningen för chassimontering, Angere. 
 
MB            Produktionsanläggningen för hyttmontering, Oskarshamn. 
 
MS            Produktionsanläggningen för chassimontering, Södertälje. 
 
MZ            Produktionsanläggningen för chassimontering, Zwolle. 
 
Mjukvara  System ex datorprogram, applikation.  
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Proximity  Är en teknik för att estimera positionen av något vilket görs genom att  
sensorn/mottagaren med starkast signalstyrka beräknar positionen på det 
uppmätta objektet. 

 
PRU            Står för Production Unit. På svenska produktionsenhet. 
 
Rakt flöde  Går från punkt A till punkt B utan omlastning.             
 
RF                 Radiofrequence. Radiofrekvenser.  
 
RSSI             Står för Received Signal Strength Indicator. Används för att mäta hur långt  

en signal har “färdats” från sin startpunkt. Är komplicerat på grund av att 
den påverkas av hinder,temperatur, människors fysiska förflyttning, 
inredning osv. Detta innebär i praktiken att signalen som visas för 
mottagaren kan vara missvisande.  

 
Smart Enhet   Exempel mobiltelefon, Ipad.   
 
TOA   Står för Time of Arrival. Tiden som det tar för en signal att resa 
         från en sensor till att nå sändaren/taggen. Klockslaget mellan olika  

sensorer/mottagare måste vara synkroniserade med varandra. Tiden  
används sedan för att räkna ut distansen mellan sensorn och taggen.  

 
TDOA            Står för Time Difference of Arrival. Används för att beräkna avståndet 
mellan  

taggar och sensorer. Jämfört med TOA kräver inte TDOA en synkronisering 
av klockslag mellan sensorerna. TDOA mäter skillnaden i överföringstid 
mellan sändare/tagg och sensorerna/mottagare.   

 
Triangulering    Är en teknik för att estimera positionen av något vilket görs genom att  

beräkna vinklarna mellan tre kända sensorer/mottagare till det 
uppmätta objektet. 

 
Trilateration        Är en teknik för att estimera positionen av något vilket görs genom att  

beräkna distansen mellan tre kända sensorer/mottagare till det 
uppmätta objektet. Används fler än tre kända sensorer/mottagare 
kallas det för multilateration.     

 
Use case Synonymt med tidigare användsningområden. 
 
WhereNet Är en lokaliserings teknik som kan användas för inom-och utomhusbruk.  

Tekniken har en räckvidd på 1750 meter både vilket är extremt bra.  
 
WLAN Wireless Local Area Network. Trådlöst lokalt datornätverk. 
 
WSN Wireless Sensor Network. Trådlöst sensornätverk. Ett nätverk av  
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sensorer  som skickar signaler till en mottagare. 
1. Inledning 
 
Rapportens inledande kapitel innefattar en bakgrund om inomhuspositionering samt 
tekniken RTLS, rapportens problemdiskussion och frågeställning. Vidare beskriv 
rapportens syfte, förväntat mål, målgrupp, avgränsning samt forskningsbidrag. 
Kapitlet avslutas med att ge bakgrund till företaget Scania där studien har utförts på. 
 
1.1Bakgrund  
 
Uppmärksamheten kring inomhuspositioneringsteknik har de senaste åren ökat. En 
bidragande orsak är den gryende trenden av Internet of Things (IoT), vars innebörd är 
ett sammankopplat kontaktnät bestående av enheter som kommunicerar med varandra 
(Dardari, Closas & Djuric, 2015). Med hjälp av dessa fysiska enheter, digitalisering och 
automatiserad kommunikation skapas därmed möjligheten till värdeadderande tjänster 
och innovativa affärsmodeller (Wortmann & Flüchter, 2015). Enligt Dardari, Closas och 
Djuric (2015) är givetvis informationen en förutsättning och en av de viktigaste 
beståndsdelarna är just spårbarheten och positioneringen, varför 
inomhuspositioneringsteknik fått mycket publicitet. 
 
I den tekniska sfären har flera samlingsbegrepp för inomhuspositioneringssystem tagit 
sin form, däribland Indoor Positioning System (IPS) och Real Time Locating System 
(RTLS) (Dardari, Closas & Djuric, 2015). Organisationen International Organization for 
Standardization (ISO) definierar RTLS i följande ordalag: 
 

”Real Time Locating Systems are wireless systems with the ability to locate the 
position of an item anywhere in a defined space (local/campus, wide 
area/regional, global) at a point in time that is, or is close to, real time. 
Position is derived by measurements of the physical properties of the radio 
link.” (ISO, 2014) 

Fördelarna som ett RTLS-system bland andra för med sig är att identifiera och 
lokalisera komponenter, kvalitetssäkra aktiviteter, alarmera om objekt rör sig utanför 
vissa områden i säkerhetssyfte, ha ett informationsutbyte i en näringskedja vilket stöder 
planeringen, visualisera flöden och mäta genomloppstider (Liukkonen, 2015). Vissa 
förbättringar har alltså ett preventivt syfte, medan andra har ett reaktivt syfte. 
Gemensamt är dock att båda är ett steg mot ett rationellt förfarande. 
 
Utmaningen med RTLS-system är däremot att branschen inte domineras av en suverän 
teknik. Svårigheten med att få en fullfjädrad teknik för inomhuspositionering har i sin 
tur lett till en utveckling av en rad alternativa positioneringssystem (Mautz, 2012). 
Infraröd, ultraljud, optik och radiofrekvenser är bara ett fåtal av många tekniker som 
inomhuspositionering baserar sig på (Sakpere, Adeyeye-Oshin & Mlitwa, 2017). I den 
sistnämnda kategorin, som har fått stor uppmärksamhet, inkluderas bland andra 
Bluetooth Low Energy (BLE), Radio-Frequency Identification (RFID), Ultra-wideband 
(UWB), Wireless Fidelity (Wi-Fi) och Near Field Communication (NFC) (ibid). 
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De olika positioneringssystemen som tagits fram har dock sina för- och nackdelar, 
varför det har varit svårt att få en allmän acceptans av en enda enskild och optimal 
teknik för inomhusbruk (Van-Diggelen, 2009). Därtill är den föreliggande omgivningen 
helt avgörande för vilken lösning som är den mest lämpade. Valet av passande teknologi 
blir därför komplext och nästintill abstrakt. Buduk och Ustundag, vars studie (2015) 
handlar om välja rätt teknik på ett sjukhus i Turkiet, uttrycker sig enligt nedan: 

 
”There are different RTLS based on different technologies. Hence, these 

systems should be selected carefully by taking the environment to work in into 
account and adapted to the organization. Therefore, the selection of a RTLS 

technology is a strategic decision making problem and having a vital 
importance.” (Budak & Ustundag, 2015) 

 
Vissa RTLS-tekniker passar således bättre i speciella miljöer medan andra inte fungerar 
lika bra (Malik, 2009). Därför är det viktigt att beakta omgivningens fysiska utformning 
däribland måste exempelvis hänsyn tas till materia som hur mycket metall och vatten 
det finns, hur mycket dynamiska rörelser som förekommer och vad det finns för 
rådande teknologier (ibid). 
 

1.2 Problemdiskussion och frågeställningar 
 
Verkstadsindustrin är en miljö som karaktäriseras av mycket rörelser, robotar, 
maskiner, material och personal som utför det operativa arbetet. Scania CV AB, 
hädanefter kallat Scania, är ett företag inom den svenska verkstadsindustrin som följer 
innovationen av inomhuspositionering och möjligheten att implementera ett RTLS-
system. Deras produktionsområde i Södertälje består av olika produktionsanläggningar 
med olikartade förädlingsprocesser. Anläggningarna som axel- och motortillverkningen 
är inga undantag till den konventionella verkstadsmiljön. Tillgångarna och resurserna 
som befinner sig i produktionsenheterna kännetecknas bland annat av material som kan 
ge en inverkan på RTLS-teknologi. I tillägg har båda anläggningarna en produktion och 
leverans på flera hundra axlar och motorer dagligen varför det inte orimligt att anta att 
deras produktions- och logistikflöden är komplexa. Således kan det anses ge upphov till 
ett RTLS-system i syfte att förenkla och effektivisera hanteringen på 
produktionsenheterna, men som tidigare nämnt finns det dock ingen erkänd 
inomhuspositioneringsteknik. 
 
För att således navigera i den oöverskådliga strukturen av RTLS-teknologier på 
marknaden är det därför vitalt att förstå den föreliggande omgivningen som teknologin 
ska tillämpas i. Utifrån omgivningen skapas därmed ett behov, vilket ett passande 
RTLS-system ska uppfylla. Behovet består i sin helhet utav mindre parametrar som ska 
infrias och som vidare kan interpreteras i utvärderingskriterier när beslutsfattande av 
RTLS-system ska utföras. 
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För att utröna lämplig teknik måste därför behovet och utvärderingskriterierna 
utkristalliseras. Genom att beakta olika faktorer och ställa dessa mot varandra kan detta 
således utmynna i ett RTLS-system. Studien ämnar därför att besvara frågorna: 

• Vilka utvärderingskriterier styr valet av RTLS-system? Vilka kriterier är mer 
kritiska i ett beslutsfattande av RTLS-system? 

 
• Vilka tekniker kan användas i verkstadsindustrin idag? 

 
1.3 Syfte 
 
Examensarbetet syftar till att, på ett förenklat sätt, underlätta valet av RTLS-system för 
beslutsfattare.  
 
1.4 Förväntat mål    
  
Målet är att presentera ett förenklat ramverk vilket ska ge vägledning i beslutsfattandet 
av ett inomhuspositioneringssystem.  
 
De delmål studien har för att nå förväntat resultat är: 

• Hitta och utvärdera RTLS-tekniker på dagens marknad.   
• Skapa relevanta utvärderingskriterier baserat tidigare forskning.  
• Utföra en leverantörs- och marknadsundersökning baserat på den tekniska 

avgränsningen av RTLS-system. 
 

1.5 Målgrupp 
 
Målgruppen i denna studie är de aktörer som finner intresse i ämnet om  RTLS-system 
och de organisationer som har ett likalydande behov. Utvärderingskriterierna är 
baserade på tidigare forskning och har tillämpats i ett användningsfall på Scania. Det 
framtagna ramverket kan i sin tur kan skapa en grund för vidareutveckling.  
 
1.6 Avgränsning 
 
Examensarbetet avgränsar sig till att undersöka lastbärarna som rör sig i flödet till och 
från tre av Scanias produktionsenheter, mer specifikt från motor- och axeltillverkningen 
till chassimonteringen. Studien ämnar till att endast undersöka RTLS-system inbegripet 
hårdvara och mjukvara. 
 
Trots att det finns RTLS-system som bland annat infraröd, ultraljud, optik och 
magnetfält berör studien enbart system inom radiofrekvens (RF). Anledningen 
motiveras med att litteratursökningar av RTLS-teknologier resulterade i majoritet av 
radiofrekvenstekniker. Mer specifikt avgränsas studien till att endast undersöka 
teknikerna: 
 

• RFID 
• BLE 
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• Wi-Fi 
• UWB 

 
 

1.7 Forskningsbidrag 
 
Utifrån studiens vetenskapliga och metodiska utformning ämnar examensarbetet i 
första hand att resultera i fördjupad teoretisk kunskap om inomhuspositionering i 
verkstadsindustri. Då studien avser att utarbeta ett ramverk för att utvärdera tekniker, 
kan anknytningar dras till jämbördiga verksamheter och således rendera i ökad 
generaliserbarhet inom det snäva och avgränsade området. Denna rapport kan ligga till 
grund för vidare forskning gällande val av RTLS-system. 
 

1.8 Om Scania 
 
Som ovan förklarat tillämpar studien sin undersökning på företaget Scania. Scania är ett 
företag inom fordonsindustrin med över 125 års erfarenhet (Scania, 2016). Deras 
huvudsakliga affärsidé är tillverkning av tunga lastbilar, bussar, motorer men bedriver 
även andra servicetjänster. Med global närvaro i cirka 100 länder och med omkring 46 
000 anställda finns de lokaliserade i Europa, Asien, Afrika samt Latinamerika. 
Forskning och utveckling sker främst i Sverige, medan produktionen är spridd i Europa, 
Latinamerika och Asien (ibid). 
 
Som pionjär inom teknisk innovation och med kärnvärden som genomsyrar 
organisationen har Scania skapat sig en grund för framgång. Företagskulturens 
värderingsgrund baserar sig på kunden först, respekt för individen samt eliminering av 
slöseri (Scania, 2016). I tillägg har Scania adderat Beslutsamhet, Lagande och Integritet 
för att tillsammans utgöra en förankrad utgångspunkt för hur företaget ska styras mot 
att bli en global ledare av hållbara transporter (ibid). 

Företagets arbetssätt präglas av ständiga förbättringar och en central del utgörs av 
medarbetarnas personliga delaktighet. Arbetsfilosofin har anammats i inspiration av 
Toyotas Lean i början på 90-talet och lade därmed grunden för Scania Production 
System och The Scania Way. Ledningssystemet utgör med detta en genomgående 
struktur i hela företaget och motiverar således uppmuntran och engagemang hos 
medarbetarna att ständigt förbättra processer och eliminera slöserier (Scania, 2016). 

 
 
 
 

  



- 10 - 
 

2. Metod  
 
Rapportens andra avsnitt beskriver de valda metoderna. Metoden är en fallstudie som 
har tagit sitt avstamp på det undersökande företaget och som har kompletterats med 
observationer och intervjuer med anställda. Avsnittet inleds med att beskriva studiens 
kunskaps utgångspunk inom RTLS för att sedan beskriva att ett kvalitativt 
förhållningssätt har använts följt av att förklara studiens genomförande utförligt. 
Avsnittet avslutas med en metoddiskussion och diskussion kring studiens etik. I 
metoddiskussionen diskuteras metodvalet och således vad som hade kunnat göras 
annorlunda. I diskussionen om etik beskrivs hur studien har beakta de fyra etiska 
aspekterna.  
 

2.1 Metodologisk utgångspunkt  
 
2.1.1 Ett vetenskapsteoretiskt synsätt 
 
Examensarbetets syfte är att initialt inbringa en förståelse för det föreliggande 
problemet på organisationen. För att utröna problematiken tillämpas ett kvalitativt 
förhållningssätt i form av en fallstudie som förklaras i ett senare avsnitt. Den insamlade 
data skildras därmed av dels homogena som heterogena karaktärsdrag varför det i ett 
fortsatt analysarbete är vitalt att bekanta sig med det empiriska materialet och att 
etablera en holistisk syn av problemsamlingen. Analogier och diskrepanser är därmed 
av vikt att uppmärksamma vilka sedermera organiseras genom kategorisering. Det är 
med andra ord resultatet av kategoriseringssystemet som ger en påverkan 
på  utvärderingskriterierna. 
 
Vad som vidare kan vara väsentligt vid insamling av det empiriska materialet är att i 
stor grad ha en förutsättningslös attityd till de uppkomna problemen vilket bland annat 
kännetecknas som en fenomenologisk utgångspunkt (Olsson & Sörensen, 2008). 
Innebörden av denna vetenskapsteori åsyftar till att skildra individernas upplevda 
föreställning av det föreliggande fenomenet. I jämförelse med den hermeneutiska 
skolan vars betydelse är att tolka och förstå omgivningen samt människors 
bakomliggande sinnesvärld, ämnar fenomenologins inriktning istället att  fokusera på 
beskrivningen av ett fenomen (Denzin & Lincoln, 2011). Olsson & Sörensen (2008) 
uttrycker synsättet enligt nedan: 
 

”Fenomenologin intresserar sig att klargöra både det som framträder och på 
vilket sätt det framträder.” 
 

Det innebär dock inte att examensarbetet restriktivt förhåller sig till en fenomenologisk 
ansats. Likt fenomenologi är även grundad teori, även kallad lokal teori, baserad på ett 
förutsättningslöst angreppssätt (Olsson & Sörensen, 2008). Tanken med detta 
förhållningssätt bygger på att ansatsen är så öppen som möjligt och därmed fås 
kännedom om det allmänna. En förutfattad mening innebär istället att examensarbetet 
blir vinklat mot ett visst område, exempelvis en specifik teknik och således begränsas 
sannolikheter att se andra lösningar. Därför sker en grundlig litteraturgenomgång först 
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efter insamlingen av problemkomplexet för att i största mån minska på påverkan av 
studiens utfall.   
 
Det betyder däremot inte att undersökningen är totalt fri från subjektivitet eller 
förutsättningar. Glaser och Strauss skriver (1967) att det samtidigt är av relevans att ha 
bekantskap i det berörda ämnet, vilket utkristalliserar sig i intervjuschemat som tyder 
på viss förkunskap. Vidare har även rundvisningar av organisationen getts på olika 
produktionsområden vilket inbringat i viss förutfattad förståelse innan undersökningen 
tagit sin verkliga form. Om studien hade varit helt omdömeslös, skulle troligtvis 
undersökningen börjat från en grund utan en omedelbar nytta som hade gett ett för 
brett spektra, vilket av Olsen och Sörensen (2007) karaktäriseras som grundforskning. 
 
Därmed går det inte att hävda att forskningsansatsen är helt befriad från den 
hermeneutiska vetenskapsinriktningen. Det är i slutändan en subjektiv uppfattning 
vilket främst åskådliggörs när analysen görs utifrån den givna problematiken. Med 
andra ord är det subjektet som utifrån sin personliga världsbild tolkar den föreliggande 
data. Vidare är även relevant teoretisk referensram, frambringandet av 
utvärderingskriterier samt lösningsförslag till problemen en subjektiv bedömning, vilket 
av Törnebohm (1995) benämns som forskarens paradigm. 
 
Av den anledning uttrycks därför ansatsen i det stora hela enbart vara förutsättningslös 
i största mån, i stor grad samt att ansatsen främst initialt i början av undersökningen 
ska vara så öppen som möjligt. Den förkunskap som studien dock inledningsvis innehar, 
härleds från den allmänna diskursen inom ämnet spårbarhet och positionering. 
Examensarbetet tar därför ta sitt avstamp från rådande kunskap med syfte att ge en 
förenklad vägledningen i valet av RTLS-system. Detta kännetecknas av Olsson och 
Sörensen (2008) som utvecklingsarbete. Det resultat som studien kommer presentera 
innebär dock inte att det tar sin slutgiltiga form, utan utvecklingsarbete brukar i 
normalfallet följas av en utvärdering (ibid). 
 
I rubricering nedan förklaras det vetenskapliga förhållningssättet för att utröna 
problemet på organisationen. 
 
2.1.2 Kvalitativt förhållningssätt 
 
Det finns flertalet olika undersökningsmetoder och vilken metod som väljs är beroende 
av utformningen på problemet (Patel &  Davidson, 2011). För att belysa problematiken 
på Scania på bästa sätt har examensarbetet ett kvalitativt förhållningssätt som utmärker 
sig i form av en fallstudie. 
 
Att tillämpa fallstudie med kvalitativ ansats innebär att fokus läggs på att nå fördjupad 
kunskap för ett specifikt problem (Bryman & Bell, 2013).  Till skillnad från det 
positivistiska synsättet som istället ämnar att skapa generella lagar för att förklara alla 
orsaker, menar Patel och Davidsson (2011) att fallstudier av detta slag framhäver det 
unika med det föreliggande fallet. Det ger i sin tur ökad chans för konkretisering av det 
unika fallet vilket kan beskrivas som ett ideografiskt synsätt (Bryman & Bell, 2013). 
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Därmed ger fallstudier enligt Scholz och Tietje (2002) även en holistisk syn för 
fenomenet i fråga. Den holistiska synen tar dock inte sin form till en början, utan sker 
snarare likt en inkrementell process i etapper. Växelverkande datainsamling 
kombineras med analyser av den, vilket för studien vidare och skapar därmed 
nyanserade beskrivningar av problemet (Patel & Davidson, 2011). Det kvalitativa 
förhållningssättet ger enligt Patel och Davidson (2011) skildringar om det allmänna men 
med tiden även om det specifika som ökar förståelsen för läsaren. Därmed har studien 
karaktärsdrag likt en explorativ undersökning vars syfte är att först belysa problemet 
brett för att sedan avgränsa undersökningsområdet (Olsson & Sörensen, 2008). 
Själva genomförandet av det kvalitativa förhållningssättet grundar sig i en kombination 
av intervjuer och ostrukturerade observationer vilket förklaras i kommande avsnitt.  
 
2.2 Genomförande 

2.2.1 Fallstudie 
 
Fallstudie är som tidigare nämnt en metod som nyttjas för att studera och begränsa 
forskningsområde till ett specifikt fall (Olsson & Sörensen, 2008). Ett fall kan både vara 
en population eller ett företag (Patel & Davidson, 2011). I denna studie är Scania det 
föreliggande fallet mer specifikt på produktionsenhterna MS, DT och DE. Processen 
började dock brett med intervjuer av andra produktionsanläggningar som 
hyttmontering, MB och transmissionstillverkningen, DX men studien fokuserades till 
MS, DT och DE.  
 
För att djupdyka i problemet, med hänsyn till att besvara studiens syfte, genomfördes 
tolv stycken intervjuer och tio observationer med logistikutvecklare på företagets olika 
produktionsenheter. Intervjuerna och observationerna genomfördes med visionen att få 
en bättre förståelse. Detta förklaras mer ingående i senare avsnitt. 
 
2.2.2 Intervjuer 
 
Som tidigare nämnt ligger en kvalitativ insamlingsmetod till grund för en djupare 
förståelse förenat med produktionsenheternas processer och examensarbetet har sin 
utgångspunkt i intervjuer vilket Patel och Davidson (2011) kallar mjukdata.  
 
Inför intervjuerna skickades intervjufrågorna ut på mail till vardera respondent 
innehållande bakgrund till ämnet samt information om att svaren kommer hanteras 
konfidentiellt. Syftet med detta var att ge respondenterna utrymme för förberedelse. 
 
Intervjufrågorna som användes utformades efter en semistrukturerad modell. Att arbeta 
efter en semistrukturerade modell innebär enligt Bryman och Bell (2013) att det finns 
ett specifikt tema bakom intervjufrågorna. Genom att tillämpa denna modell återfinns 
ett stort svarsutrymme och svarsfrihet till respondenterna (Patel & Davidson, 2011). En 
fördel med stort svarsutrymme är att det inger en lugnare stämning hos respondenten 
och inte den pressade känslan som lätt kan infinnas (Bryman & Bell, 2013).  
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Till de fyra första intervjuerna hade intervjufrågorna utformats efter ett specifikt tema i 
enlighet med examensarbetets syfte och mål. Inledningen av intervjufrågorna var breda 
och allmänna (se bilaga 1). Tanken med denna inledning var att börja brett och inte 
smalna av för tidigt med risk att missa något. Intervjuerna som genomfördes i samband 
med marknadsundersökningen var av semistrukturerad karaktär. Anledningen till att 
en del av intervjufrågorna är “varför”-frågor är för att komma åt rotorsaken till 
problemet. Det är lätt för författarna att ställa följdfrågor på denna typ av frågor för att 
successivt komma närmare grundorsaken till problemet. Frågorna som ställdes som 
“hur”-frågor styrde in respondenten att berätta mer utförligt om exempelvis en 
arbetsprocess. Det går inte att svara ja eller nej på “hur”-frågor utan respondenten 
“tvingas” ge utförliga svar.  
 
Tabell 2.2.2.1 En sammanställning över samtliga intervjuer  
 

När Vem  Vart 

14 Februari Logistikutvecklare DX DX  

14 Februari  Logistikutvecklare DT DT  

15 Februari  Logistikutvecklare MS MS 

15 Februari  Logistikutvecklare MB Skype 

14 Mars  Logistikutvecklare DT DT 

19 Mars  Logistikutvecklare DT  DT 

21 Mars Logistikutvecklare DE DE 

23 Mars  Logistikutvecklare MS  MS  

27 Mars Logistikutvecklare DE DE 

13 April  Transportplanerare DE  DE 

8 Maj Logistikutvecklare DE DE 

25 Maj Logistikutvecklare DE  Skype 
 
2.2.2.1 Transkribering 
 
När intervjuerna hade genomförts transkriberades alla intervjusvar. Syftet med 
transkribering i denna studie var för att urskilja likheter och olikheter. Samtliga 
intervjuer spelades in för att möjliggöra transkriberingen. Innan intervjun påbörjades 
informerades respondenten om att intervjuerna skulle komma att spelas in och att deras 
namn skulle vara helt anonyma. För att undvika att yttre påverkan influerade 
intervjuerna bokades rum för samtalen och transkriberingen skedde helt i linje med vad 
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respondenten svarade och utgjorde således studiens empiridel. En intervju skedde dock 
i öppet kontorslandskap.  

2.2.3 Observationer  
 
Enligt Patel och Davidson (2011) är det att rekommendera för studier som har en 
explorativ ansats att använda observationer som en del i ledet för att kunna fortsätta 
informationsinsamling. Observationsmetoden är i synnerhet användbar om syftet är att 
studera ett beteende eller en situation som utspelar sig i en naturlig miljö (ibid). Vad 
som räknas som naturlig miljö varierar, då det är syftet med observationen som fastslår 
definitionen av naturlig miljö. I examensarbetet brukades observationer som ett 
komplement för att underlätta informationssökningen. Observationerna skedde i 
naturliga miljöer sett till  respondenternas arbetsområde.  

En fördel med observationsmetoden är att individer i den observerande miljön inte 
behöver samarbeta för att möjliggöra insamlandet av information (ibid). Bryman och 
Bell (2013) menar att resultat från en observation inte är representativt för områden 
utanför observationen och det innebär att resultatet med liten sannolikhet kan 
generaliseras (ibid). 

Observationer kan enligt Olsson och Sörensen (2008) utföras på fem olika sätt. 
Utförandet kan delas in i två subkategorier gällande; om observatören är deltagande i 
observationen och hur observationen förbereds. Observationer kan genomföras 
antingen som direkt-, indirekt-, deltagande-, strukturerad- eller ostrukturerad 
observation.  

I examensarbetet användes ostrukturerade observationer för att studera produktionen. 
Anledningen var den stora kvantiteten av information som skulle inhämtas samt att 
syfte med observationen var att bringa klarhet i vilken information som var av 
relevans.  Övriga observationsmetoder uteslöts då problemet inte var känt vid 
tidpunkten för observationerna vilket enligt Bryman och Bell (2013) gör det svårt att 
skapa ett observationsschema.  

Ett observationsschema är det material som förbereds innan observationen och kan 
innefatta specifik information om egenskaper eller händelser som ska 
studeras  (Bryman & Bell 2013, Patel & Davidsson 2011). Observationerna användes 
som ett komplement till intervjuerna för att åskådliggöra problematiken och dra 
slutsatser.  

Tabell 2.2.3.1. En sammanställning över samtliga observationer.  

När  Var 

12/1  MS 

16/1 Smart Factory 

23/1 MB 

12/2 DT 
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16/3 DE 

20/ 3 DT 

23/3 MS  

5/4 DE 

20/4 DE 

7/5 DE 
 
2.2.4 Framtagning av utvärderingskriterier 
 
Ett av rapportens mål är utforma utvärderingskriterier i syfte att assistera ett 
beslutsfattande vid val av RTLS-teknologi. En utgångspunkt blev därmed att utgå från 
tidigare studier med liknande ändamål, med andra ord studier vars intention har varit 
att ta fram en beslutsmodell av RTLS-teknologi. Tidigare forskning lade därmed 
grunden för framtagningen av denna rapports utvärderingskriterier. Det som däremot 
var väsentligt att beakta vid framtagningen av denna studies utvärderingskriterier var 
att de andra studier utgått från en annan sektor med andra föreliggande behov. Den 
föregående forskningen gjordes nämligen inom sjukvårdssektorn. Då miljöer ser 
annorlunda ut inom sjukvården jämfört med tillverkningsindustrin innebär det att 
RTLS-teknologier får andra förutsättningar.    Det har dock inte betytt att deras 
utvärderingskriterier varit obetydliga. Snarare har den tidigare forskningen skapat vissa 
grunder av homogena kriterier som är gemensamma oavsett föreliggande fall och 
därmed även för denna rapport. De framtagna kriterierna i denna studie presenteras 
sedermera i analysdelen. 
 
2.2.5 Kartläggning av lastbärarna   
 
Studien har utfört en kartläggning av lastbärarna i produktionsanläggningarna och 
transporterna till och från respektive produktionsanläggning i syfte att överskådligt 
visualisera flödena. Således blir det mer begripligt att följa lastbärarnas rörelser och 
därmed ger det en förståelse för var lastbärarna geografiskt befinner sig. I tillägg menar 
Jonsson och Mattsson (2016) att kartläggning av flöden bistår med information som 
eventuellt kan leda till effektivisering. 
 
Grunden för kartläggningen baserades dels på intervjuerna och dels på observationerna 
som genomfördes på respektive PRU. För att säkerställa att kartläggningarna blev 
korrekt upprättade verifierades dessa med respektive logistikutvecklare på respektive 
produktionsanläggning. Kartläggningen som utgör en stor del av studien presenteras i 
empirikapitlet med tillhörande bilagor. 
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2.2.6 Marknadsundersökning 
 
 
Ett av studiens delmål var att utföra en leverantörs- och marknadsundersökning av 
RTLS-system. Det blev därmed en öppen sökning med sökorden (tillika kriterier): 
 

• RTLS-leverantör 
• RTLS-supplier 
• BLE 
• UWB 
• Wi-Fi 
• RFID 

 
Sökmotorn som användes var www.google.se. Sökträffarna inkluderade inhemska 
företag och som utländska företag. Initialt valdes 20 stycken företag som var 
verksamma inom RTLS-teknologi och som överensstämde med ovan kriterier. Ett mail 
skickades sedermera ut till samtliga dessa företag innehållande förklaring om 
examensarbetets syfte och vilken information som önskades från företaget. Teman som 
berördes var: 
 

• Företagets bakgrund. 
• Leverantörstyp som exempelvis mjukvaruleverantör, hårdvaruleverantör, 

systemutvecklare och säljare. 
• Företagets produkter som exempelvis tjänster och RTLS-tekniker. 
• Befintliga användningsområden och användningsfall. 
• Företagets skalbarhet som utökad förmåga att tillhandahålla andra produkter, 

utvidgad integration och eller befintlig teknisk förmåga att klara av utökade 
volymer. 

•  Företagets vision. 
 
En tidsram sattes upp gällande återkoppling från företagen. Företagen som inte svarade 
inom den utsatta tiden blev därmed bortfall. Vidare intervjuades företaget Timesky, 
vilka under intervjuns gång förklarade att de inte tillhandahöll RTLS-system längre. 
Därmed blev även Timesky ett bortfall. Nedan tabell redogör företagen som kontaktades 
och vilka som blev en del av marknadsundersökningen (m/u). De X-markerade 
företagen redovisas i empirikapitlet: 
 
Tabell 2.2.6.1 En sammanställning över marknads- och leverantörsundersökningen 
 
 

Företag M/U 

Infsoft  X 

Accuware X 

Decawave X 
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Quantitec X 

Eliko X 

Mobilaris X 

H&D Wireless X 

Intertechna (Bluvision) X 

HID Global (Bluvision) X 

Zebra Technologies X 

Cisco X 

7Lab X 

Beacon-Line X 

Ascom  

Celab  

Timesky  

Ekahau  

Sonitor  

Acando  

Sony   
 

Företagen intervjuades därefter via Skype vilket följde de på förhand bestämda och 
semistrukturerade frågorna. 
 
2.2.7 Litteraturgenomgång  
 
Litteraturgenomgången har tagit grund i sökmotorn Scopus och i KTH Primo där 
sökblock har varit studiens utgångspunkt. Sökblocken byggdes upp av olika nyckelord 
relaterade till ämnet positionering. Nyckelorden ställdes upp i en tabell som översattes 
till engelska för att vidga sökområdet. De nyckelord som ansågs viktigast för 
genomförandet av studien presenteras nedan.  
 
Nyckelord 

• RTLS  
• Inomhuspositionering  
• Positionering 
• Utvärderingskriterier  
• Industri  
• Fordonsindustri 
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• UWB  
• RFID  
• Wi-Fi 
• BLE  
• Material  
• Tillverkningsindustri   
• Fordonsindustri 
• Inomhusmiljö  
• Lastbärare 
• Förbättra  
• Optimera 
• Track and trace 

 
Författarna anser att dessa nyckelord är en sammanställning över de viktigaste orden 
som användes vid litteratursökningen och har utgjort en grund för litteratursökningen. 
Som tidigare nämnt översattes dessa till engelska för att utvidga sökområdet då en 
majoritet av all vetenskaplig litteratur är på engelska. Nyckelorden kombinerades sedan 
i olika konstellationer för att på ett sådant sätt finna relevant litteratur.  
 
Studiens litteratursökning grundade sig i som tidigare nämnt sökblock som utformades 
efter nyckelorden ovan.   För att finna relevant teori kopplat till studiens område 
skapades femton sökblock. Anledningen till att femton sökblock skapades var för att 
stor del av litteraturen hade genomförts på andra användningsområden som sjukvård 
och konstruktionsbranschen. Det innebär således att fler sökningar behövdes göras för 
att finna relevant litteratur inom verkstadsindustri.  Ett antal av de vetenskapliga 
artiklarna som kom fram vid sökningarna fanns ej tillgängliga att läsa annat än 
inledningen vilket resulterade i bortfall. 
 
I tillägg gjordes ett urval av de tillgängliga artiklar med grund i artikelns relevans och 
studiens ändamål. De utvalda artiklarna utgjorde studiens teoretiska grund.  
 

2.3 Metoddiskussion   
 
Enligt Olsson och Sörensen (2008) innebär fallstudie att undersökningen följer eller 
deltar i ett händelseförlopp. I detta fall undersöktes tre produktionsanläggningars 
lastbärarflöden i syfte att få en fördjupad förståelse för det föreliggande fallet. I tillägg 
menar Olsson och Sörensson (ibid) att situationer kan förändras med tiden och 
oväntande förhållanden kan åskådliggöras. Under tiden för studiens gång har en 
växelverkande teori- och datainsamling gjorts vilket inbringade i ökad förståelse för det 
rådande fallet. Mer information renderade således i ökad insikt. Fallstudie har således 
gett upphov för en bredare syn, även kallat holistiskt perspektiv. Då studien har flera 
delmål som att utvärdera tekniker, skapa utvärderingskriterier, upprätta en 
marknadsundersökning och därtill tillämpa identifierat behov mot 
utvärderingskriterierna föll det sig naturligt att göra en fallstudie. Olsson och Sörensson 
(ibid) förklarar denna kvalitativa insamlingsmetod som att antalet subjekt är litet och 
antalet variabler är stora.    
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De goda fördelarna med förfarandet kan i motsats även diskuteras för att bli nackdelar i 
den bemärkelsen att det ger upprinnelsen för limiterad tillförlitlighet. Den 
omkringliggande miljön är med tiden inte konstant. Teknikens innovation fortskrider, 
produktionsanläggningen kan ändra form och arbetssätt kan modifieras. Samtliga är 
exempel på händelser som vid ett senare tillfälle kan ha ändrats. Faktum är att det kan 
ha ändrats redan i skrivande stund. I tillägg är det studiens subjektiva omdöme som 
ligger till grund för datainsamlingen. Även om studien till stor del ingicks 
förutsättningslöst innebär det inte per automatik att en händelse kan tolkas på ett 
otvetydigt sätt. Tvärtom kan ett fenomen istället ha mångtydig betydelse beroende på de 
unika och subjektiva förutsättningarna som tolkningen utgår ifrån. Följaktligen 
inskränks studiens tillförlitlighet. I tillägg påverkas även förmågan att replikera studien. 
 
Det teoretiska ramverket som utgör en del av studiens analysverktyg har slagit rot för 
komplikationer. Även om teknikerna består av kvantitativa värden och således ger en 
allmän uppfattning om teknikernas förmågor genomförs experimentella studier av 
dessa med olika utfall. Då teknikerna har testats i varierande miljöer och med till 
exempel olikartade spårningssignaler samt positioneringsalgoritmer (dessa begrepp 
förklaras senare) har därför resultaten för exempelvis precision och räckvidd utmynnat i 
olika prestationer. Det har gett upphov för begränsad validitet. I tillägg är vissa 
vetenskapliga artiklar äldre än tio år vilket i den tekniska innovationen kan anses vara 
föråldrat och således formas studien till ett omodernt resultat. Vidare går det även att 
diskutera huruvida rätt respondenter intervjuades. Andra respondenter hade 
hypotetiskt kunnat ge mer uttömmande svar. Marknadsundersökningen gav dessutom 
inte svar på alla frågor vilket, av företagen förklarades, berodde på konfidentiella 
uppgifter. Det kan dock också diskuteras huruvida respondenterna på Scania och i 
marknadsundersökningen har förskönat sina realiteter i syfte att kamouflera svagheter 
vilket ger en inverkan på studiens resultat och således även validiteten. 
 
En händelse som kan haft inverkan på resultatet är intervjusituationen med 
produktionsplaneraren på DE. Intervjun skedde i öppet kontorslandskap och var den 
enda intervjun som det inte bokades ett konferensrum till. Detta kan ha inneburit att 
produktionsplaneraren blev påverkad av yttre faktorer såsom kollegor. Att intervjun 
skedde i ett öppet kontorslandskap påverkade transkriberingen i den mening att det 
blev mycket ljud i omgivningen som störde intervjun. Det påverkade likväl studiens 
författare som upplevde distraktion från omgivningen. Hur stor påverkan blev kan vara 
svår att fastslå exakt.  
 
Som ovan förklarat har tidigare forskning gett olika utfall i teknikernas resultat. Trots 
detta har litteratursökningen utkristalliserat begrepp motsvarande 
utvärderingskriterier. Utvärderingskriterierna har därmed varit konstanta och 
oberoende av  tidigare forsknings differentierade miljöer och användningsområden som 
det har tillämpats på. Det har dock varit en subjektiv bedömning om vilka kriterier som 
är mer viktiga än andra. Likaså lyfter denna studie fram kriterier som är mer kritiska än 
andra. Såvida den tekniska innovationen inte ändras dramatiskt, kan det därmed antas 
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vara möjligt att tillämpa det utformade ramverket för andra fall vilket ger en utvidgad 
generaliserbarhet. 
 
Studien hade dock kunnat kompletterats med ett kvantitativt angreppssätt genom 
exempelvis en beräkningsmodell. Således hade ett kvantifierat och konkret mätvärde 
kunnat presenterats, vilket med intervjuer och observationer hade skapat 
metodtriangulering. Ett sådant förfarande hade inbringat i utökad data och mer stöd för 
analys (Bryman & Bell, 2013).  
 
En annan typ av forskningsmetodik som skulle kunnat tillämpats är experiment. I 
experiment studeras, enligt Patel och Davidson (2011), några enstaka variabler och 
kontroll försöks att uppnås över sånt som kan påverka dessa variabler.  I de undersökta 
produktionsanläggningarna hade olika leverantörers tekniker kunnat testats för att 
således göra en konkret bedömning på relevanta utvärderingskriterier. 
Användningsområdet och behovet hade i tillägg kunnat skapa viktningar av 
utvärderingskriterierna. Rent praktiskt hade en sådan forskningsmetod varit 
komplicerad att praktisera då experiment enligt Patel och Davidson (2011) kräver 
laboratorium och eller en verklighet att utöva det på. Med de givna förutsättningarna 
var detta i studiens omfång ingen möjlighet. 
 
2.4 Etiskt förhållningssätt vid kvalitativ forskning 
 
I samband med forskning måste hänsyn tas till etiska principer. De forskningsetiska 
aspekterna har fyra grundläggande krav vilka är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidenstialitetskravet och nyttjandekravet (Patel & Davidson, 2011). De etiska 
principerna handlar om att studiens syfte måste informeras till berörda parter. Dessa 
ska således få möjlighet att själva bestämma huruvida de vill medverka i 
undersökningen eller inte. Uppgifter som framkommer om de deltagande personerna 
ska behandlas konfidentiellt. Obehöriga ska därmed inte få tillgång till de enskildas 
utsagor varför studien måste värna om individens integritet. Vidare ska det resultat som 
utrönas enbart användas i forskningssammanhang (ibid). 
 
Studiens genomförande realiserades genom intervjuer och observationer med både 
anställda på Scania samt med RTLS-leverantörer. Som tidigare nämnt delgavs 
informationen till berörda parter innan intervjun eller observationen ägde rum. I tillägg 
var det för samtliga respondenter frivilligt att medverka i studien. All information som 
uppdagats i datainsamlingen har hanterats konfidentiellt i syfte att bevara individens 
integritet och det empiriska materialet används enbart i samband med studien. 
 
Händelser som kan ha orsakat utfallet av denna studie är känsligheten av uppgifterna 
som efterfrågats. Individen kan i  förekommande fall ha förskönat verkligheten i syfte 
att maskera brister. Detta kan exemplifieras med att anställda inte vill åskådliggöra 
brister i hens eget arbete och i marknadsundersökningen kan det handla om att 
idealisera företaget och dess produkter som något önskvärt. Anonymitet och 
konfidenstialitet kan dock underlätta för respondenten att blotta sina defekter. Detta är 
dock enbart spekulativt och diskuterades i metoddiskussionen ovan.   
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3. Teori  
 
Följande avsnitt kommer att inledas med tidigare forskning kring 
användningsområden för RTLS och hur forskare har frambringat 
utvärderingskriterier vid val av teknik. Vidare presenteras RTLS-teknikerna på ett 
övergripande sätt. Helheten av detta kapitel är det teoretiska ramverket som denna 
studie tillämpar som ett analysverktyg. 
 

3.1 Tidigare forskning av RTLS inom diversifierade branscher och 
dess användningsfall 
 
I takt med utvecklingen av Internet of Things här även uppmärksamheten kring RTLS 
också slagit rot (Dardari, Closas & Djuric, 2015). Informationsutbyte och 
kommunikation har därmed blivit en central punkt i detta varför 
inomhuspositioneringssystem och däribland begreppet RTLS fått ett ökat intresse 
(Dardari, Closas & Djuric, 2015; Wortmann & Flüchter, 2015).  
 
Argumentet kan även underbyggas med prognoser som släppts de senaste fyra åren 
vilka alla tyder på en ökad trend av RTLS-system. Enligt en marknadsundersökning från 
Markets and Markets (2016) är den årliga tillväxten 24.5% mellan 2016 och 2022 med 
ett estimerat marknadsvärde sista året på 8.09 miljarder USD. Technavio (2017) å 
andra sidan uppskattade en högre tillväxt för RTLS-marknaden på över 46% fram till år 
2021 medan IDTechEx (2014) estimerade en tillväxt för RTLS- och IPS-marknaden på 
10 miljarder USD årligen fram till 2024. Analytikerna är med andra ord överens: 
Marknaden är i expansion. 
 
Det är inte bara analytikerna som ser en ökad trend. Mycket vetenskaplig forskning av 
RTLS har gjorts det senaste decenniet, främst inom konstruktions- och 
byggnadsbranschen men också inom sjukvårdssektorn (Li et al., 2016; Kamel Boulos & 
Berry, 2012). Det kan verka anmärkningsvärt att det inte är lika mycket forskning på 
andra områden som retail och tillverkningsindustrin, men faktum är att bygg- och 
sjukvårdssektorn har ett enormt behov av positioneringssystem (ibid). I 
konstruktionsbranschen är det en utmaning för projektledarna att optimera planeringen 
av byggplatsen eftersom det ofta är en tillfällig arbetsplats och i tillägg är det mycket 
dynamisk rörelse både horisontellt liksom vertikalt (Akanmu et al., 2015; Vahdatikhaki, 
Hammad & Siddiqui, 2015). I takt med byggets utformning måste därför 
konstruktionscheferna kontinuerligt planera om resurser i ett optimerande syfte. 
Traditionell konstruktionsplanering har därför revolutionerats med hjälp av RTLS-
applikationer (Li et al., 2015). Akanmu et al. (2015) gjorde exempelvis en studie med 
RTLS-applikationer (baserad på RFID) som integrerades med simuleringsmodeller och 
algoritmer i syfte att automatisera konstruktionsplaneringen. Genom spårning av objekt 
på byggnadsplatsen och datoriserade algoritmer lyckades systemet automatiskt anpassa 
sig till de förändrade förutsättningarna och planera om konstruktionsplatsen. 
Kontentan blev minskade kostnader och Akanmu et al. (2015) menar att deras 
föreslagna system underlättar planeringen för projektplanerare i framtiden. Dessutom 
får RTLS-systemet ett förebyggande syfte då realtidsdata åskådliggörs vilket hjälper 
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intressenter att handla mer proaktivt innan förseningar av byggnadsprojektet kommer 
till stånd. 
 
Forskning med proaktiv karaktär har även gjorts ur en säkerhetsaspekt inom 
konstruktionsbranschen. I en högljudd miljö där tunga fordon och komponenter möter 
sårbara arbetare, där konstruktionsarbetarna rör sig på höga höjder med faran att falla, 
där personalen i slutet av ett pass blir mentalt slö och ouppmärksam och i tillägg är 
människan redan begränsat rationell - då är det inte riskfritt för olyckor. Bara mellan 
åren 2003 och 2007 rapporterades det 495 dödsfall relaterade till tunga fordon och 
utrustningar inom byggnadsbranschen i USA (CPWR, 2013). Två studier undersökte 
därför hur skador och dödsfall kan undvikas med hjälp av RTLS-applikationer på 
konstruktionsplatserna (Dong, Li & Yin, 2017; Kanan, Elhassan & Bensalem, 2018). 
Kanan, Elhassan och Bensalem (2018) utvecklade ett patenterat real time-system i syfte 
att alarmera personal på en byggnadsplats om ett fordon bland annat närmade sig. 
Funktionen möjliggjorde även alarmerande och övervakande effekt om 
konstruktionsarbetaren rörde sig inom farliga områden.  
 
Liknande studie utförde även forskarna Dong, Li och Yin (2018) där RTLS-systemet 
alarmerande om personalen på byggnadsplatsen inte var beklädd i skyddsutrustning 
och rörde sig inom farliga områden. Båda studierna visade sig ha positiv inverkan på 
säkerheten. Utöver det menade Dong, Li och Yin (2018) att den insamlade data även 
analyserades för att rationalisera personalens prestationer. 
 
Inom sjukvården har vetenskapen hittat många tomrum där RTLS-applikationerna 
lyckats fylla dessa luckor. För att nämna några exempel som att lokalisera personal vid 
akuta patientärenden (Boulos & Berry, 2012), positionering av patienter med demens 
eller Alzheimer där notifiering skickas till berörd vårdgivare om patienten rör sig 
utanför specifika områden (Shirehjini, Yassine & Shirmohammadi, 2012), automatiskt 
beräkna vårdtiden per patient (Graham, 2012), spåra genomflödet av patienter för att 
således identifiera flaskhalsar och väntetider före och efter olika aktiviteter (Drazen & 
Rhoads, 2011; Stahl et al., 2011; Wang et al., 2013), minska väntetider genom att 
lokalisera rullstolar och sängar och således bidra i bättre patientservice (Cobbley, 2011), 
tillämpa RTLS-system som stöd för att uppnå verksamheters lean-principer (Melanson 
et al., 2009; Ng et al., 2010; Johnson, Smith & Mastro, 2012), positionera dyrbara 
vårdutrustningar vilket är ett förekommande problem på stora sjukhusanläggningar 
(Kehoe, 2007), säkerställande av hygienprotokoll för att minimera risken av infektioner 
samt förenklat hanterande av patienter som måste protokollföras (Malik, 2009). 
Gemensamt för samtliga ovannämnda exempel är ett rationellt förfaringssätt som ersatt 
tidigare traditionella och krångliga aktiviteter. 
 
Trots senaste årens breda forskning av inomhuspositioneringssystem inom 
konstruktion- och vårdsektorn har det emellertid ändå forskats i andra områden. 
Tekniken Radio Frequency Identification är en form av RTLS-system och en bransch 
som anammat denna teknologi är tillverkningsindustrin (Liukkonen, 2015). I synnerhet 
är det elektronik- och fordonstillverkare som exploaterat RFID-teknologin. Exempel där 
teknologin har nyttjats för sin effektiviserande funktion är kontroll av materialflöden, 
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spårning av produktion i arbete (PIA), lokalisering av verktyg, informationsutbyte av 
produkters lokalisering i en försörjningskedja (från tillverkare till återförsäljare) samt 
spårning av produkters livscykel (Arkan & Landeghem, 2013; Zhao et al., 2016; 
Liukkonen, 2015; Moon et al., 2018). Teknologin har på dessa punkter haft goda 
resultat. 
 
RFID är som sagt bara en av många olika tekniker som organisationer kan välja på för 
att agera som ett IPS- och RTLS-system. I ett stort hav av olika tekniska beståndsdelar 
som mjukvara, hårdvara, spårningsteknik, positioneringsalgoritmer och som därtill 
karaktäriseras av ständig utveckling och innovation återstår frågan hur organisationer 
ska veta vilket system som passar dem bäst. Att döma av tidigare forskning (Wang et al., 
2013; Budak & Ustundag, 2015; Pancham, Millham & Fong, 2017; Boulos & Berry, 
2012), finns det ingen entydig förklaring på detta. Det beror helt enkelt på det egna 
behovet varför det är kritiskt att forma utvärderingskriterier (Wang et al., 2013; Budak 
& Ustundag, 2015; Malik, 2009). 
 

3.2 Tidigare forskning om utvärderingskriterier för RTLS 
 
Att välja lämpligt positioneringssystem är som ovan nämnt en utmaning i sig. Det har 
både Wang et al. (2013) samt Budak och Ustundag (2015) fått erfara i sina respektive 
studier, där forskarna tillämpat olika utvärderingskriterier och beslutsmodeller för att få 
fram en suboptimal RTLS-lösning. 
 
Utvärderingskriterierna varierar i mångt och mycket beroende på den föreliggande 
omgivningen. Ta exemplen med de olika branscherna. Inom byggnadssektorn är den 
omliggande miljön dynamisk och tar sin form med tiden som projektet fortskrider. Ju 
längre ett projekt fortskrider, desto mer föremål föreligger som hinder förkroppsligat i 
väggar, tak och annan utrustning. Inom sjukvården är infrastrukturen istället statisk 
och fixerad. Grundstrukturen rör sig inte på samma sätt som inom 
konstruktionssektorn. För den saken skull gestaltas ändå dynamiken inom 
vårdverksamheten i form av patienter, läkare och nödvändig utrustning, varför det är 
intressant att lokalisera dessa med syfte att effektivisera arbetet (Wang et al., 2013; 
Budak & Ustundag, 2015). Det kan i slutändan resultera i rationaliserade genomflöden 
av bäddar och snabbare lokalisering av utrustning (Kehoe, 2007; Cobbley, 2011). 
 
Likt sjukvården karaktäriseras omgivningen i verkstadsindustrin även av en fixerad 
grundstruktur. Rörelser som förekommer inom fyra väggar är personal, material och 
utrustningar. Medan produkter i arbete har sin naturliga gång i arbetsmomenten kan 
däremot personal och materialbärare röra sig mer fritt över olika områden på en 
produktionsanläggning. Beroende på den föreliggande omgivningen och dess behov 
behöver valet av  positioneringssystem anpassas. Wang et al. (2013) betonar detta: 
 

”The IT department must be very careful about the choice of RTLS technology. 
Despite of all its merits, a given technology or hardware may not work well if 
not properly matched to the intended application or the physical environment. 
The department should also consider the budget and future expansion plans; 
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the latter will require an aqdequately scalable RTLS solution. For example, not 
every environment is suited for RF (radio frequency) systems.” 

Med andra ord är det av väsentlig karaktär att noga välja ut rätt 
positioneringsapplikation för det förefintliga fallet, vilket även får medhåll från Budak 
och Ustundag (2015). De menar i tillägg att det dessutom måste beaktas organisationens 
möjlighet att anpassa sig till den nya tekniken, varför val av RTLS-teknologi är ett 
strategiskt beslut. 
 
I deras studie (2015) utvecklade de en beslutsmodell som testades på ett sjukhus. 
Genom litteratursökning och expertutlåtanden kom de fram till att de viktigaste 
kriterierna att ta hänsyn till vid val av RTLS-system är ekonomiska, tekniska och 
implementering (Budak & Ustundag, 2015). Samtliga tre kriterier struktureras sedan 
med underkategorier, vilka redogörs i figur 3.2.1 nedan. 
 

 
 
Figur 3.2.1 Budak och Ustundags beslutsmodell vid val av RTLS (2015). 
 
Ekonomiska faktorer (C1) som symboliserar första grundkriteriet är enligt Budak och 
Ustundag en av de viktigaste faktorerna. Kostnadsaspekten (A1) karaktäriseras bland 
annat av installations- och underhållskostnader, utöver själva inköpet av RTLS-
systemet i sig vilket innefattar tagg, lokaliseringssensor, lokaliseringsmotor, middleware 
och applikation. En mer utförlig beskrivning av dessa sker i kapitel 3.3. Vidare är det 
även väsentligt att veta kapitalavkastningen eller return on investment (A2) för att 
påvisa den framtida nyttan med en sådan investering (Budak & Ustundag, 2015).   
 
De tekniska faktorerna (C2) präglas av den tekniska prestationen av en RTLS-teknologi 
(Budak & Ustundag, 2015). Snabbhet/responstid, noggrannhet/precision och 
tillförlitlighet är kännetecken som enligt Budak och Ustundag (2015) gärna är önskvärt 
och viktigt när användaren spårar personal, material och utrustningar. Det är även 
lämpligt att applikationen inte har några driftstörningar och låg underhållningsgrad. Ju 
mindre störningar och underhåll desto högre tillförlitlighet skapas till systemet (ibid) 
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och därmed blir även kostnaden av underhållet lägre. Vidare är det betydelsefullt att 
systemet är anpassningsbart till användarna, men även att möjligheten finns för 
uppdateringar och teknologiska omvandlingar som kan nyttjas av andra 
informationssystem. I förekommande fall ska information också kunna ges under 
specifika tidsintervaller och systemet ska kunna förse med information under givna 
förhållanden. Därför är underkategorierna i Budak och Ustundags modell (2015) 
precision (A3), responstid (A4), uppgraderingsmöjligheter (A5), underhåll (A6), 
kompatibel (A7), säkerhet (A8) och tillförlitlighet (A9). 
  
Attribut kopplat till att implementera en RTLS-teknologi är implementeringsfaktorer 
(C3) (Buduk & Ustundag, 2015). Implementationstiden (A10) definieras som 
projektvaraktigheten med hänsyn till införandefasen. Upplärningen av organisationen 
(A11) utmärks som utbildningen av anställda och deras förmåga att ta till sig det nya 
systemet. Det kan även förekomma att processer måste struktureras om vid integration 
av RTLS-system varför processomarbetning (A12) är betydande. Att ha tidigare kunskap 
(A13) av teknologin kan ha sin effekt vid val av system bland annat blir startsträckan 
kortare för användarna vilket därmed sparar tid för organisationen. Slutligen är 
användarvänlighet (A14)  relevant då det ska vara lätthanterligt och enkelt att lära sig 
(ibid). 
 
Likt Budak och Ustundag (2015) utformade Wang et al. (2013) en modell för 
utvärdering av olika RTLS-teknologier. Tillämpningen gjordes liksom Budak och 
Ustundags studie inom sjukvårdssektorn där litteratursökning och intervjuer ligger till 
grund för deras bedömningsgrund. Snarlika kriterier tog även de fram, vilka 
kännetecknas som Enterprise-Wide Coverage, Location Accuracy, Interoperability, 
Installation & Maintenance samt Finance (ibid). På samma sätt har även deras 
beslutsmatris också underkategorier enligt figur 3.2.2. 
 
Enterprise-wide Coverage: Då resurs som personal och objekt rör sig dynamiskt inom 
ett sjukhusområde är det väsentligt att ett RTLS-system kan utvidgas på en större yta. 
Enligt Wang et al. (2013) förloras de maximala fördelarna om RTLS-systemet inte täcks 
över hela verksamheten och följaktligen blir effektiviteten och framgången av utfallet 
sämre. Enterprise-wide Coverage handlar således även om teknikens förmåga till 
räckvidd.  
 
Location Accuracy: Lokaliseringsprecisionen kan definieras på olika sätt beroende på 
behov. Wang et al. (2013) preciserar lokaliseringen som: 

• Locating at choke point: vilket är specifika in- och utpassager. Då fås vetskap om 
en resurs passerat vissa punkter. 

• Locating by associating: vilket är lokalisering genom association till exempel att 
varje IVF-pump (intravenous fluid) kan kopplas med patient och därigenom fås 
kännedom om patientens lokalisering. 

• Locating precisely: vilket innebär en absolut eller relativ position. 
Lokalisering och precision kommer även diskuteras i ett senare avsnitt. 
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Interoperability: Definieras som förmågan för ett RTLS-system att sömlöst integreras 
med andra mjukvarusystem (Wang et al., 2013). RTLS-teknologin ska följaktligen 
understödjas av en standardiserad teknik såsom “open API”, vilket alltså är ett 
programmeringsgränssnitt. Skyddade RTLS-system begränsar istället för möjligheten 
att nyttja funktionaliteten till fullo.  
 
Installation & Maintenance: Kostnader och den fortlöpande framgången av en RTLS-
teknologi är starkt beroende av implementerings- och installationsfasen (Wang et al., 
2013). Det är därför väsentligt att minimera risken för ett RTLS-system att inkräkta på 
den befintliga IT-lösningen eller den dagliga verksamheten. Ett 
inomhuspositioneringssystem ska därför installeras inom dagar eller veckor och inte 
under flera månader upp till år enligt Wang et al. (2013). Det ska därför beaktas 
huruvida kablar måste installeras, var sensorerna ska placeras och i många fall behövs 
infrastrukturella lösningar göras som att riva ner väggar och borra hål. Detta kan därför 
enligt Wang et al. (ibid) bli kostsamt.   
 
Det bör även beaktas huruvida RTLS-systemet stör befintlig informationsteknologiskt 
nätverk eller den dagliga verksamheten (Wang et al., 2013). Många gånger kan RTLS-
teknologi använda sig av existerande Wi-Fi-nät, men problemkomplexet blir att 
precisionen minskar, datatrafiken blir slö och nätverkets säkerhet riskeras. Förefintligt 
Wi-Fi-nät används oftast som stödfunktion till det dagliga arbetet. Därför måste det 
beaktas att en inomhuspositioneringsteknik inte stör den nuvarande nätverksmiljön. 
 
Wang et al. (2013) menar även att det blir kostsamt om sjukhuspersonal måste assistera 
IT-tekniker för att underhålla positioneringssystemet. Hårdvaran kan behövas bytas ut 
exempelvis batteriet på taggarna. Taggarna kan dessutom behövas omprogrammeras 
när den ska användas i annat syfte. Mjukvaran kan också behövas kalibreras med 
existerande Wi-Fi-nätverk eftersom de inte ska störa varandras frekvens. Problem kan 
även förekomma med anledning av lokaliseringssensorerna, att omgivningen förändras 
eller att det måste felsökas på datorerna som använder RTLS-applikationerna. Enligt 
Wang et al. (ibid) ökar även underhållet ju mer komplex tekniken blir. Interna IT-
tekniker kan behövas utbildas och kan därigenom minska på underhållskostnaden, men 
vissa RTLS-leverantörer erbjuder sådana tjänster som dygnet runt support, 
underhållsservice, backuplösningar och återhämtning/återinstallation. Underhållet kan 
i slutändan påverka organisationers budget och personalresursen (ibid).  
 
Finance: Enligt Wang et al. (2013) är det vitalt att ha affärsmodeller som inte kräver 
stor kapital, lång kontraktuell bundenhet och som tillåter företag att enkelt expandera 
tillgångar om behovet skulle förefalla. Investeringar omfattas därmed av installations- 
och underhållskostnader vilket enligt Wang et al. (ibid) är ett stort bekymmer.  
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Figur 3.2.2. Wang et al. Beslutsmodell vid val av RTLS (2013) 
 
Likt Wang et al. (2013) menar även Malik (2009) att en jämförelse måste göras mellan 
teknologier, hårdvara och leverantörer när ett företag ska hitta ett lämpligt RTLS-
system. Således är även hans mening att beslutsfattare måste använda sig av en matris 
där utvärderingskriterier specificeras och prioriteras i enlighet med behovet (ibid).  
 
De grundläggande kriterierna är i Maliks (2009) mening precision, räckvidd, responstid 
och livslängd.  
 
Precision definieras som hur nära eller hur långt borta en estimerad position är från sin 
sanna position (Malik, 2009). Beroende på önskad lokaliseringsnivå kan tekniken 
variera varför detta kriterium blir relevant. 
 
Räckvidd blir väsentligt beroende på det föreliggande behovet. Frågorna som behöver 
svaras på är huruvida en hel facilitet behöver täckning för positionering eller om det är 
ett begränsat område, vad tätheten mellan lokaliseringssensorerna blir för att spåra en 
tagg och var systemet ska användas någonstans (ibid). Varje teknologi har sitt specifika 
ändamål där en teknik kan fungera bra i en miljö, men prestera sämre i en annan. En 
RTLS-installation kan kräva flera lokaliseringssensorer i ett stort utrymme medan en 
annan lösning bara behöver fåtal.  
 
Responstiden preciseras som hur snabbt RTLS-systemet processar 
lokaliseringsinformationen (ibid). I fall när det spårade objektet rör sig bidrar 
eftersläpningen med sämre precision av en position. Systemet blir därmed inte 
tillförlitligt om användningsfallet kräver hög responstid men i själva verket har låg 
responstid. I ett säkerhetsbehov är det följaktligen orimligt att ha en teknik som har en 
responstid på var 60:e sekund (ibid).  
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Hur länge en tagg håller, hur ofta en tagg eller batteri måste bytas ut och huruvida en 
tagg har en batteriindikator är enligt Malik (2009) centralt för vilket behov som 
föreligger. Ett RTLS-system blir oväsentligt om inte taggens livslängd överensstämmer 
med behovet varför batteriets livslängd är ett viktigt kriterium. 
 
Kopplat till taggen är även dess storlek. Taggarna förekommer i olika skepnader och ska 
lämpa sig till det spårade objektet (Malik, 2009). I många fall ska en liten tagg sitta på 
ett litet objekt och vice versa, men ibland är det även önskvärt att ha en stor tagg på ett 
litet objekt då det får en avskräckande funktion mot eventuella stölder (ibid). 
 
Tolerans specificeras som RTLS-systemets förmåga att förse med konsekvent och 
pålitlig information (Malik, 2009). I dynamiska miljöer med mycket rörelse och 
varierande volymer är det essentiellt att systemet har en hög tolerans och inte blir 
oberäknelig på grund av omgivningens dynamik. 
 
I takt med att en verksamhet växer är det även viktigt att ett RTLS-system har förmågan 
att klara av ett utökat antal taggar och spårade objekt (Malik, 2009). Således blir 
skalbarhet en viktig faktor vid val av teknik. RTLS-tekniken ska, likt kriterien tolerans, 
ha förmågan att fortsätta prestera trots en utvidgning av systemet. 
 
Installation är något oumbärligt att beakta. Installation sker inte bara en gång utan flera 
gånger så snart verksamheten eller behov expanderas (Malik, 2009). Kostnad, resurs- 
och tidsåtgång är faktorer som måste uppmärksammas i samband med installation av 
RTLS-system (ibid). Något som är svårt att installera är även, enligt Malik (2009), svårt 
att avinstallera vilket innebär att det finns en risk att företag blir fast med leverantören. 
Faktorer att ta vidare hänsyn till i sammanhanget med installation är: 
 

• Huruvida tekniken passar miljön eller inte. 
• Om systemet stör befintlig infrastrukturell teknik. 
• Om installationen kan få en hävstångseffekt på andra system. 
• Hur enkelt det är att installera mätt i tid.  
• Om det är praktisk möjligt. 
• Om nya eluttag måste installeras.  
• Om nya ledningar måste dras. 
• Var sensorerna ska placeras i faciliteten. 
• Om lokaliseringssensorerna behöver elförsörjning eller om de går på batteri.  

 
I tillägg kan redskap användas för att mäta befintliga radiofrekvenser vilket i ett senare 
led hjälper till att underlätta installationen av RTLS-systemet (ibid). 
 
Med tiden kommer även RTLS-systemet att behöva underhållas varför detta blir ett 
viktigt kriterium. Det kan handla om att att omprogrammera taggen eller byta dess 
batteri, felsökning av systemet, uppgradering av hård- och mjukvara, utbyte av hårdvara 
som går sönder, rengöring av taggar om användningsfallet är en smutsig miljö och 
enkelheten med att systemet går att expandera (Malik, 2009). Många av dessa faktorer 
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har enligt Malik (2009) mer att göra med leverantören än tekniken i sig som exempelvis 
felsökningen, uppgraderingen och taggens möjlighet för ett enkelt utbyte.  
 
Om organisationen har andra affärssystem kan det med hjälp av integration av RTLS-
systemet berika verksamhetens information desto mer (Malik, 2009). Till exempel om 
en inomhuspositioneringsteknik integrerades med material- eller 
lagerhanteringsprogram, med transport- eller produktionsplanering. Då behöver 
beslutsfattare fråga sig ifall data behövs dupliceras mellan de olika programvarorna, om 
det finns ett lätthanterligt sätt att importera och exportera data mellan systemen, om 
mjukvaran kan integreras med varandra och om det finns andra system på företaget 
som kan ha användning av ett RTLS-system (ibid). 
 
Att mäta avkastningen på investeringen (return on investment, ROI) kan enligt Malik 
(2009) vara svårt att beräkna då det kan gömma sig dolda kostnader mer än de direkta 
som bland annat hårdvara. Kostnader i samband med ett RTLS-system är installation, 
underhåll, hårdvara och mjukvara. Något som påverkar ROI är även RTLS-systemet 
förmåga att tillämpa andra och framtida teknologier varför Malik (ibid) lyfter upp en 
sådan transparent arkitektur som stödjer multipla positioneringstekniker. Detta gynnar 
således en investering och därmed är ROI även ett viktigt kriterium. 
 
Malik (2009) lyfter även fram värdeadderande funktioner av ett RTLS-system som 
något som kan särskilja ett teknik från en annan. Det kan vara funktioner som taggar 
med skärmar, knappar, vibrationsförmåga, LED-lampor och kommunikationsförmåga. 
Således kan systemet användas inom andra användningsområden också.  
 
Då ett RTLS-system allt som oftast är en trådlös funktion öppnar det upp ett forum för 
hackare att komma åt värdefull information (Malik, 2009). Följaktligen blir säkerhet en 
viktig faktor att ta hänsyn till. Just på grund av att den är trådlös behöver hackare därför 
inte infinna sig fysiskt för att komma åt systemet varför det för beslutsfattare blir 
väsentligt att förstå enkelheten av hackandet och således även utmaningen med att 
upprätthålla säkerheten av systemet (ibid). Det handlar om att hackare stör systemet att 
tillgänglig information försvinner och därmed tappas kontroll över de spårade 
tillgångarna. Detta kan utföras antingen fysiskt genom att sabotera taggarna och 
sensorerna eller genom att attackera nätverket och signalerna. RTLS-teknologin kan ge 
sken av att den fungerar, men i realiteten manipulerar obehöriga informationen vilket 
gör att organisationen fattar fel beslut. I tillägg kan utomstående också få tillgång till 
systemet i syfte att stjäla den värdefulla informationen som dessutom kan vara känslig 
för allmänhet (ibid).  
 
Malik (2009) menar dock att en pilotstudie är en rekommendation för alla företag som 
står inför valet av ett RTLS-system. Då ges möjlighet att själv erfara tekniken och om 
den lämpar sig i den egna miljön. Vidare anser han (ibid) även att företag kan be om att 
få titta på existerande RTLS-applikationer hos andra referenser i syfte att bilda sig en 
bättre uppfattning om systemets funktioner.  
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Därmed har Budak och Ustundag (2015), Wang et al. (2013) och Malik (2009) 
grundläggande idéer om vilka utvärderingskriterier som är tillämpbara vid ett 
beslutsfattande, även om det inte för den saken skull finns en entydig lösning för det. 
Utifrån den tidigare forskningen av fenomenet går det att konstatera att utvärdering av 
systemen är ett måste: 
 

“As the need to locate people and objects in real time becomes more important 
(...), RTLS technology is going to grow in the future because of its capabilities. 
Technology assessment of different technologies is more important than 
before.” (Wang et al., 2013) 
 

3.3 Grundläggande RTLS 
 
Real time locating system kan kort beskrivas som ett verktyg för att spåra, hitta, styra, 
analysera eller på övrigt sätt använda informationen av en lokaliserad person eller 
objekt (Malik, 2009). Med hjälp av en tagg, motsvarande en mindre trådlös anordning, 
kan en position fångas upp av den spårade tillgången. Det går alltså att tagga mer eller 
mindre allt inom fyra väggar som anses vara relevant, vare sig det är ett verktyg, person, 
pall, komponent eller fordon. 
 
För att förstå ett RTLS-system redogörs dock delarna på en basal nivå vilka visualiseras 
enligt figur 3.3 .1 nedan: 
 

• Tagg (1): den portabla anordningen som sätts på tillgången som önskas spåra. 
Anordningen kan exempelvis motsvara ett kreditkort eller suddgummi i storlek. 

 
• Lokaliseringssensorer (2): är de enheter vilka oftast har en fixerad position och 

har som uppgift att lokalisera taggarna.  Det finns en rad synonyma ord som 
accesspunkt, ankare, läsare, mottagare och sensorpunkt. 

 
• Lokaliseringsmotor (3): mjukvaran som kommunicerar med taggarna och 

lokaliserinssensorerna för att bestämma positionen av en tagg. 
Lokaliseringsmotorn rapporterar informationen till middleware och 
programvaran. 

 
• Middleware (4): den inneboende mjukvaran i de föregående beskrivna RTLS-

komponenterna och programvaran som bearbetar värdet av teknologin.  
 

• Applikation (4): är den mjukvara som interagerar med middleware och som 
användaren brukar sig av för att åskådliggöra positionen. 

 
Lokaliseringsmotorn, middleware och applikationen kan samtliga köras på en och 
samma enhet eller på separerade enheter. Dessa RTLS-program brukar normalt ha ett 
klientgränssnitt som en webbläsare för att komma åt den samlade informationen 
(Malik, 2009). 
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Figur 3.3.1 De grundläggande delarna i ett RTLS system (Malik, 2009)  
 
3.3.1 Tagg 
 
Taggen är den mobila enheten som fixeras på en önskvärd tillgång med syftemålet att 
spåra (Malik, 2009). Taggen måste vara tillräckligt liten för att den ska installeras på 
den fixerade resursen eller människan. Den fästs genom att taggen klistras fast eller 
monteras med skruv på de objekt som ska spåras. När det gäller människor bärs 
taggarna lättast genom till exempel armband, kort eller hängen. 
 
Oavsett taggens skepnader karaktäriseras de av att vara passiva, semipassiva och aktiva 
taggar. Ett passivt RFID-system kännetecknas av att det finns passiva taggar (sändare) 
och läsare (mottagare). Läsaren skickar ut en radiosignal som tas emot av den passiva 
taggen. Denna transmitterar sedermera den lagrade data tillbaka till mottagaren vilket 
kallas för backscatter (Malik, 2009). Figur 3.3.1.1 visar hur förfarandet går till. 
 

 
Figur 3.3.1.1 Backscatter med en passiv tagg (Malik, 2009) 
 
Passiva taggar är inte utrustade med batterier utan blir försedda med energi när de är 
inom fältet av radiofrekvens från mottagarna (Malik, 2009). Därför blir de alltså enbart 
avlästa när de är inom räckvidden för mottagarna. Mottagarna fixeras vanligtvis i 
anslutning av in- och utpassage eller kan vara mobila enheter likt handdatorer. Då 
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passiva taggar har relativt förenklad hårdvara vilket innebär en begränsad förmåga är 
dessa taggar förhållandevis billiga (ibid).  
 
Likt egenskaperna för passiva taggar är även semipassiva taggar uppbyggda för att 
enbart ta emot signaler från ett radiofrekvensfält och som i utbyte skickar lagrad 
information (Malik, 2009). Skillnaden är däremot att semipassiva taggar är försedda 
med ett mindre batteri. Detta syftar till att öka räckvidden av radiofrekvens, öka 
tillförlitligheten eller för att samla mer information om omgivningen. Eftersom 
semipassiva taggar har en något mer utvecklad hårdvara är dessa dyrare än passiva 
taggar (ibid). Malik (2009) menar att vilken typ av räckvidd som är nödvändig är 
beroende av  användningsområdet och en del RTLS-teknologi har en räckvidd på 
rumsnivå och annan teknik kan täcka in en hel parkering. 
 
Till skillnad från de passiva taggarna har aktiva taggar en inbyggnad radio som drivs av 
eget batteri i taggen (Malik, 2009). Eftersom de har en radio är deras verkningskrets 
betydligt längre och de kommunicerar direkt utan att först behöva aktiveras som de 
passiva taggarna. Av dessa anledningar kan aktiva taggar lokaliseras mer frekvent upp 
till lokalisering varje sekund. Däremot blir batterilivslängden begränsad just på grund 
av den höga prestandan. Ju högre prestanda som programmeras för taggen, desto mer 
batteri konsumerar den (ibid). Då aktiva taggar har en högre funktionalitet är dessa 
även betydligt dyrare än passiva- och semipassiva taggar.  Batteriet kommer i tillägg 
spela en viktig roll i prisbilden eftersom sådana taggar behöver underhållas mer 
frekvent (ibid). Taggar med integrerade batterier förbrukas och slängs, medan andra 
taggar kan byta ut sitt batteri och återanvändas (ibid).  
 
Oavsett batteriets livslängd är det dock vanligt att samtliga taggar är kapabla till 
programmering (Malik, 2009). Programmering av taggar görs vid inställning av 
exempelvis frekvensen och kryptering. Många taggar går att programmera i samband 
med behovet, men de taggar som inte går att omprogrammera kodas antingen hos 
tillverkaren eller vid den initiala användningen utav dessa. Programmering av taggar 
berör vilken typ av data som ska samlas in och hur mycket av den specifika data som ska 
lagras i minnet. Taggar kan programmeras med en sladd kopplad till taggen, men det 
finns även de taggar som kan programmeras trådlöst vilket rationaliserar hanteringen 
(ibid). 
 
Beroende på användningsområdet av taggen varierar förstås den specifika data som ska 
lagras. Det finns som tidigare nämnt många praktiska användningar av taggen, men vad 
som också är relevant att beakta är minnesstorleken eftersom den är begränsad (Malik, 
2009). Om en tagg sekundvis ska lagra vibrationer av en maskin under en längre tid, 
men har ett begränsat minne är detta av betydelse. Således finns det ingen vits att nyttja 
en sådan tagg som behöver bytas ut tidigare än den förväntade aktivitetsprocessen 
(ibid). 
 
Säkerheten kring en tagg är viktigt att beakta (Malik, 2009). Vissa taggar alarmerar när 
taggen blir bortkopplad från den monterade enheten. På så vis går det att förebygga 
stölder av tillgångar. Säkerhet kan även innefatta att det inte går att hacka sig in på 
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taggarna eller stjäla viktig data från taggen (ibid). Detta kan till exempel motverkas 
genom kryptering som kräver vissa lösenord och behörigheter. 
 
Taggar kan i förekommande fall behöva uppdateras och då kan det enligt Malik (2009) 
vara önskvärt att taggen sitter kvar på den monterade enheten istället för att den fysiskt 
måste avmonteras. Uppdateringen sköts därmed helt utan leverantörens direkta 
inblandning vilket benämns (Malik, 2009) för software serviceability. En annan form av 
underhåll kan vara att den spårade enheten behövs rengöras och då är det åtråvärt om 
taggen klarar av sådan fysisk påfrestning (ibid).   
 
3.3.1.1 TAGGARNAS OLIKA FUNKTIONER 
 
Taggarna i ett RTLS-system kan dock utformas på olika sätt och ha olika egenskaper i 
syfte att samla in information om en spårad tillgång. Förutom att bestämma 
lokaliseringen av en tagg finns det även andra funktioner. Taggar kan förses med 
knappfunktionalitet vilket kan användas för ett alarmerande ändamål eller för att 
indikera en viss status som till exempel upptaget, fullständig order eller i behov av 
reparation (Malik, 2009).  
 
Det förekommer även taggar med mikrofon med avsikten att kommunicera med en 
annan motpart. Detta är då menat att användas på människor för att registrera 
röstmeddelanden som skickas till varandra (Malik, 2009). 
 
Ett annat sätt att kommunicera är enligt Malik (2009) taggar som har ringklockor, LED-
lampor, LCD-skärmar eller kan vibrera. På så vis går det att skicka signaler och 
meddelanden vilka kan ha förutbestämda tolkningar. Exempelvis kan olika ringsignaler 
betyda olika saker eller LED-belysning gestaltas i olika skepnader och mönster i syfte att 
meddela ett budskap till användaren. 
 
Det finns de taggar som har inbyggda sensorer av olika slag vilket således ökar 
datalagringen och analysen av behovet. Bland annat kan sensorerna möjliggöra mätning 
av rörelser, temperatur, fuktighet, vibrationer, stötar, gaser, kemikalier, radiation, 
bekämpningsmedel och biologiska mätvärden som hjärtfrekvens och andning (Malik, 
2009). I tillägg definierar Malik (2009) responstid som hur fort systemet kan dela 
information gällande objektets position. Om objektet är en AGV eller en person som rör 
sig konstant kommer det att påverka fördröjningen av responstid. Hur lång 
fördröjningen av responstiden är, är viktigt att beakta och beror på 
användningsområdet (Malik, 2009). Användningsområdet kan till exempel vara 
relaterat till ett säkerhetsarbete eller en utrymning och då kan en fördröjning på 50 
sekunder vara skillnad mellan liv och död (ibid). 
 
3.3.2 Lokaliseringssensor 
 
Lokaliseringssensorer är de enheter i ett RTLS-system som oftast har en fixerad position 
(Malik, 2009), men det finns dock de lösningar när sensorerna istället är rörliga. Dessa 
enheter lokaliserar taggarna på olika sätt där en enkel form är visualisering. Andra 
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lösningar kan vara line of sight (LOS) vilket innebär att sensorerna ska ha fri sikt mot 
taggen vilket bland annat förekommer vid användning av streckkoder. Det finns dock de 
teknikerna som har desto mer avancerad funktionalitet som att beräkna signalstyrka 
och responstid till och från tagg. 
 
Beroende på givna förutsättningar och den teknik som lämpar sig bäst efter behovet, 
kan lokaliseringssensorerna antingen låna exempelvis befintliga Wi-Fi-accesspunkter 
eller kräva ny installation (Malik, 2009). Antalet lokaliseringssensorer är helt avhängigt 
tekniken, det tillämpade flödet och omgivningen samt önskad precision på 
positioneringen. I vissa fall behövs det bara veta att ett objekt passerat vissa givna 
punkter, medan andra fall kräver mer distinkt noggrannhet och då behövs det generellt 
fler lokaliseringssensorer (ibid). 
 
3.3.3 Lokaliseringsmotor 
 
Den mjukvara som kommunicerar med taggarna och eller med lokaliseringssensorerna 
benämns för lokaliseringsmotor och är fritt översatt från Maliks benämning “location 
engine” (2009). Mjukvaran bestämmer lokalisering av taggen och rapporterar det till 
middleware och eller applikationen. För att bestämma en position består det dels av 
spårningssignalering samt av positioneringsalgoritmer (Sakpere, Adeyeye-Oshin & 
Mlitwa, 2017; Malik, 2009). 
 

 
Figur 3.3.3.1 Klassificering av inomhuspositioneringstekniker (Sakpere, Adeyeye-
Oshin & Mlitwa, 2017) 
 
3.3.3.1 SIGNALERING 
 
Positioneringssystem använder sig som ovan förklarat av bland annat signalering för att 
beräkna lokaliseringen av ett känt objekt (Amundson & Koutsoukos, 2009; Dardari, 
Closas & Djuric, 2015). Signalegenskaperna är geometriska parametrar bestående av 
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mätvärden som exempelvis vinkel, distans, tid, hastighet och signalstyrka för att således 
kalkylera en position (Amundson & Koutsoukos, 2009). Det finns en rad olika metoder 
och tekniker, men enligt Sakpere, Adeyeye-Oshin och Mlitwa (2017) är de mest 
frekventa och rådande Angle of Arrival, Time of Arrival, Time Difference of Arrival och 
Received Signal Strength Indication. Eftersom signalen utgör en stor del vid 
estimeringen av en position, är signalegenskaperna med andra ord viktiga faktorer när 
positionen beräknas.  
 
3.3.3.2 POSITIONERINGSALGORITMER 
 
Positioneringsalgoritmerna som tillämpas i kombination med signalegenskaperna utgör 
en annan vital beståndsdel när användaren mäter slagkraften av positioneringssystemet 
som helhet. Om signalegenskaperna förklarar olika metodtekniker för att skicka en 
signal, specificerar positioneringsalgoritmerna snarare hur positionen av ett objekt ska 
kalkyleras (Gu et al., 2009). Alltså kan det fastställas att positioneringsalgoritmerna och 
signalegenskaperna arbetar i samråd med varandra för att bestämma en position och 
därmed ökas även precisionen och noggrannheten av lokaliseringen (ibid). Likt 
signalering finns det inom positioneringsalgoritmer olika metoder vilka alla har sina 
respektive för- och nackdelar. Forskning har dock visat att en kombination av flera olika 
algoritmer kan öka precisionen och prestandan av positioneringssystemet (Liu et al., 
2007). De huvudsakliga positioneringsalgoritmerna är för närvarande triangulering, 
trilateration, proximity och scene analysis/ fingerprinting (Mautz, 2012; Liu et al., 
2007). 
 
3.3.4 Middleware 
 
Den allmänna beskrivningen av Middleware är att det är mjukvaran som förenar två 
eller flera olikartade applikationer (Malik, 2009). På så vis tillåts de kommunicera med 
varandra och kan ha ett utbyte av information. I termer av RTLS-system är alltså 
Middleware den mjukvara som är inneboende i alla komponenter. Middleware kan 
beskrivas med att det skapar en gemensam plattform för alla enheter att kommunicera 
med varandra. I tillägg är middleware den plats där lagringen av data sker (ibid). 
Mjukvaran filtrerar och tar bort duplicerade händelser och kan skapa regler utifrån 
önskat  behov. Middleware konsoliderar även data när en tagg tar emot flera händelser 
från exempelvis lokaliseringssensorer. Vid fall där RTLS-systemet ska koppla upp sig 
mot andra program, till exempel ett företags affärssystem är det middleware som förser 
den tillförlitliga data och integrationen till det andra programmet (Malik, 2009). 
Figuren nedan åskadliggör middlewares roll i RTLS-systemet, likt spindeln i nätet. 
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Figur 3.3.4.1 Middlewares funktion (Malik, 2009) 
 
3.3.5 Applikation 
 
Applikationen är programvaran som slutanvändaren använder sig av och är även den 
mjukvara som kommunicerar med middleware och eller lokaliseringsmotorn (Malik, 
2009). Programvaran är till för slutanvändaren att bland annat konfigurera önskad 
information, skapa regler och alarm, visualisera historiska och gällande händelser. 
 

3.4 Lokalisering 
 
När en användare vill veta den fysiska lokaliseringen av en tagg kan det variera i 
önskvärd position. Beroende på det rådande behovet i ett fall möjliggör RTLS-systemen 
olika precisioner på positionen (Malik, 2009): 
 

• Närvarobaserad positionering: betyder att en tagg är närvarande i ett givet 
område till exempel i en byggnad. 

 
• Lokalisering på rums-nivå: innebär att en taggs position är i ett specifikt rum. 

 
• Lokalisering på subrums-nivå: motsvarar positionering av en tagg i en specifik 

del i ett rum. 
 

• Lokalisering på “choke-points”:  är specifika punkter en tagg passerar, typiskt in- 
och utpassering. Därmed ges informationen om en tillgång befinner sig i vissa 
områden när den passerat dessa choke-points. 

 
• Lokalisering genom association: i detta fall lokaliseras en tillgång med hänsyn till 

närheten av en tagg. Som exempel går det att tagga rullstolar i ett sjukhus. 
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Därmed går det att koppla en patient med en rullstol och således fås även en 
position på patienten. 

 
• Precis lokalisering: när en position lokaliseras precist. Lokaliseringen rapporteras 

som absolut eller relativ position som ovan förklarat.  

 
3.5 RTLS-teknologierna  
 
3.5.1 Bluetooth Low energy  
 
BLE (Bluetooth Lowenergy) är en lokaliseringsteknik som är utformad för att vara 
energisnål teknologi (Malik, 2009). Tekniken är en vidareutveckling av den tidigare 
bluetooth, men versionen 4.0 har gett upphovet för ökad batterilivslängd. BLE använder 
radiofrekvenser och kan i tillägg använda befintlig nätverksinfrastruktur när tekniken 
installeras som RTLS-system (Da Zhang et al., 2010). BLE som 
inomhuspositioneringteknik kan positionera objekt, personer och komponenter inom 
fyra väggar och genererar realtidsinformation till användaren via antingen dator, mobil 
eller annan smart enhet (Y. Wang et al., 2013; Zhuang et al., 2016).  
 
Grundkomponenterna i BLE är taggar (beacon är ett annat namn på tagg som är vanligt 
användande inom litteraturen), sensorer, server och WLAN (H. Liu et al., 2007; Deak et 
al., 2012). Idag finns Bluetooth som standardfunktion i all modern teknologi som 
mobiltelefoner och surfplattor vilket möjliggör uppkoppling mot externa enheter (Wang 
et al ,. 2013; Zhuang et al., 2016).  
 
BLE kan generera en noggrannhet på cirka två meter (Malik, 2009). Användaren måste 
dock installera ytterligare hårdvara och accesspunkterna behöver installeras relativt 
tätt, ungefär inom teknikens räckvidd som är 10-15 meters (ibid), för att erhålla den 
precisionen.  
 
Responstiden medför en försening i positioneringen med ungefär 15-30 sekunder, vilket 
således genererar ett långsammare gensvar och taggat objekt kan ha ändrat position 
under den tiden (Malik, 2009).  
 
BLE har låg energiförbrukning vilket medför att livslängden på batteriet är lång (J.-S.D. 
Lee, Ming-Feng; Sun, Yuan-Heng., 2015; Zhao et al., 2016; Malik, 2009).  
 
Det som ligger till begränsning för BLE är att miljön där tekniken planeras att användas 
i, kan vara komplex vilket påverkar tillförlitligheten negativt. Hinder i form av 
utrustning och annat skrymmande kan störa tekniken (Gu et al., 2009, Fallah et ., 2013; 
Deak, Curran & Condell, 2012). I takt med att allt fler funktioner i en verksamhet 
digitaliseras och kopplas upp mot nätverk blir företagets säkerhet allt viktigare att 
beakta. Företag blir således allt mer sårbara. Användare av BLE kan utsättas för flertalet 
angrepp, däribland blockering. Blockering innebär att bluetooth slutar att fungera och 
användaren förlorar sin behörighet att bruka tekniken (Malik, 2009).  
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Tekniker som använder radiofrekvenser påverkas generellt mycket av hur omgivningen 
ser ut. Består industrinmiljön till stor del av glas eller trä kommer det ge en låg 
dämpningseffekt, består däremot omgivningen av metall eller vatten blir 
dämpningseffekten mycket hög (Boulos, M, Berry, G., 2012).   
 
Vid installationen av BLE bör användaren beakta hur inomhusmiljön ser ut. Enligt Zhao 
et al. (2016) är tekniken lätt att installera.  
 
BLE-taggar har enligt Zhuang et al. (2016) en låg inköpskostnad och får i tillägg en lägre 
underhållningskostnad på grund av dess låga energiförbrukning. Detta innebär att 
taggarna har längre livstid och inte behöver samma underhåll (Mautz, 2012; Zhuang et 
al., 2016).  
 
BLE anses inte var en helt okänd teknik för personer på grund av att det är en 
standardfunktion i dagens smartphone och således vet personer hur tekniken används. 
Användarvänligheten är således god (Malik, 2009). 
 
Fördelarna med att använda BLE för inomhuspositionering är att tekniken är relativt 
säker, låg kostnad, låg energiförbrukning samt att taggarna är små till storleken (Mautz, 
2012; Gu et al., 2009; Zhuang et al., 2016). Att implementera tekniken möjliggör 
positionering utan att använda fysiska taggar eftersom alla moderna tekniska objekt 
idag har Bluetooth. Användaren kan spåra objekt utan att fysiskt behöva tagga föremålet 
vilket innebär en kostnadsbesparing. Ytterligare fördel med BLE är att tekniken är 
tämligen lätt att integrera i befintlig infrastruktur då vanliga eluttag funkar och 
användarens redan installerade Wi-Fi kan användas (Malik,2009).   
 
De utmaningar som föreligger med tekniken är att det tar lång tid att upptäcka en 
bluetooth-enhet vid enhetssökandet vilket gör processen långsam vid ett 
positioneringsförfarande. Att enhetssökandet är en långsamtgående process påverkar 
möjligheten att positionera i realtid vilket således gör BLE till en mindre lämplig teknik 
att använda i ett positionerings- och navigeringssyfte (Feldmann et al., 2003; Bekkelien, 
2012). I tillägg menar Deak et al. (2012) att ju mer infrastruktur som behövs för att 
tekniken skall fungera kommer således kostnaderna att öka och likaså belastningen på 
servrarna vilket innebär en säkerhetsrisk. Hårdvara och accesspunkterna behöver 
installeras relativt nära varandra på grund teknikens korta räckvidd (Malik, 2009) vilket 
kan ses som en utmaning för tekniken.  
 
3.5.2 Radio Frequence Identification 
 
Radio Frequence Identification förkortas RFID och är en teknik som kan användas för 
bland annat inomhuspositionering. Tekniken baserar sig på radiofrekvenser och överför 
information trådlöst mellan läsare och tagg (H. Liu et al. 2007). Ett RFID-baserat 
positioneringssystem är ett system som bestämmer och spårar ett objekts position. 
(Mautz 2012, Samer, S. Saab & Msheik, 2016). Den information som inhämtas från 
taggarna skickas till en server som i sin tur gör beräkning och fastställer objektets 
position (Mautz 2012., Samer, S., Saab & Msheik, 2016).  
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RFID taggar finns i tre olika varianter och kan antingen vara passiva, aktiva eller semi-
passiva. Med passiva taggar kan en precision fås ner till en meter enligt Malik (2009). 
Det behövs dock tre eller fler antenner för att positionera den passiva taggen. Aktiva 
taggars precisionen är mellan en till tre meter (Malik, 2009; Mautz, 2012).  
 
Passiva taggar aktiveras genom strömförsörjning från en läsare, varför läsaren måste 
vara inom några meter. En passiv tagg har inte kapaciteten att täcka in lika stor area 
som en aktiv tag och det medför en tätare installation av lokaliseringssensorer och 
taggar för att få en tillförlitlig positionering (Fallah et al. 2013). Räckvidden är med 
passiva taggar mellan 6-20 meter (Malik, 2009) medan Mautz (2012) hävdar att den är 
2 meter. Då aktiva taggar innehar batteri blir räckvidden upp till 30 meter (Mautz, 
2012).  
 
Enligt Kanan, Elhassan och Bensalem (2018) uppgår RFID responstid till en sekund och 
kan anses uppdatera i realtid.  
 
Är det en aktiv eller semi-passiv tagg menar forskarna att batteriets förväntade livslängd 
är mellan 5-10 år vilket innebär att användaren behöver byta ut batteriet först då (Ward 
M, Kranenburg RV. 2006; Malik, 2009; E. Ergen, B. Akinci, R. Sacks, 2007). 
Batterilängden kan dock komma att variera beroende på hur frekvent användaren 
önskar att signaler ska skickas ut. En aktiv tagg som skickar ut signaler på sekundnivå 
och som beräknar positionen genom triangulering har en kortare livslängd och behöver 
bytas ut tidigare än fem år (Whitehouse, K., Karlof, C., and Culler, D. 2007). 
 
RFID har vissa begränsningar som påverkar teknikens räckvidd kopplat till vad som 
tidigare har sagts gällande RF-tekniker. Närheten av metall och vätskor begränsar 
räckvidden och noggrannheten kraftigt och stör således tekniken (Ergen, E., Akinci, B., 
Sacks, R., 2007; Malik 2009)  
 
De utmaningar som finns med RFID är att tekniken inte alltid kan identifiera vilken sida 
om en vägg som ett objekt befinner sig på och detta beror på att radiofrekvensen ej kan 
penetrera väggar, golv eller tak med hög precision (E. Ergen, B. Akinci, R. Sacks. 2007). 
RFID kräver mycket planering av användaren, bland annat planering kring optimal 
placering av taggar i ett område, installationskrav och eventuell utbildning av anställda. 
Tekniken ställer stora krav på produktionens infrastruktur och layout. Finns inte den 
korrekta infrastrukturen vid installationen behöver användaren ändra infrastrukturen 
för att möjliggöra en korrekt installation av RFID.  Behöver användaren bygga ut sin 
infrastruktur innebär det en stor kostnad. 
 
En annan utmaning med RFID är att den är känslig mot störningar i miljön. Närheten 
av metall och vätskor kan försvaga precisionen vilket innebär att dataöverföring sänks 
och detta påverkar radiovågorna mellan läsarna och taggarna. (E. Ergen, B. Akinci, R. 
Sacks. 2007). Enligt Malik (2009) kan inte RFID-teknik penetrera metaller som järn 
och stål. I tillägg menar forskarna att tekniken inte är lämplig att använda i miljöer där 
det finns mycket ställage eller annan utrustning som gör att tekniken inte får en fritt 
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synfält vilket medför att det finns störande utrustning mellan läsaren och taggen (E. 
Ergen, B. Akinci, 2007; K. Domdouzis, B. Kumar, C. Anumba, 2007; R. Wing. 2006). 
Detta medför att signalen mellan läsare och tagg reflekteras vilket innebär en 
fördröjning (Kim, D. H., Song, J. Y., Kang, I. Y., & Lee, S. H et al. 2010).  
 
Vid installation av RFID är det av stor betydelse att ta hänsyn till vilken frekvens som 
skall användas. Det är frekvensen som bestämmer hur ofta informationen skall skickas 
till mottagaren för att sen kunna sända vidare information som fastställer var objektet 
är. Vill användaren ha mycket frekvent uppdatering skall en högre frekvens användas. 
Beroende på hur nära realtid användaren vill komma, programmeras frekvensen 
därefter och det finns idag tre olika frekvenser som används; låg frekvens, hög frekvens 
och ultrahög frekvens (K. Dziadak, B. Kumar, J. Sommerville, 2009). Ultrahög frekvens 
är bäst lämpade för att användas inom industrimiljöer (L. Wang, Y. Lin, P.H. Lin, 
2007).  
 
Det är inte helt självklart att alla spårningstekniker kan tillämpas i en industrimiljö på 
grund den skrymmande inredning. Industrimiljöer klassificeras som hårda miljöer 
vilket kännetecknas av mycket buller, smuts och metall i omgivningen (J. Song et. al 
2006). Möjligheten att installera läsarna i en industrimiljö blir således begränsad. 
Risken blir då att för få läsare installeras med hänsyn till miljön för att kunna bistå med 
en tillförlitlig informationsöverföring (Kim, D. H., Song, J. Y., Kang, I. Y., & Lee, S. H et 
al. 2010).  
 
Att implementera ett aktivt RFID positioneringssystem medför en större kostnad på 
grund av att taggen kräver en egen inbyggd energikälla och därmed mer underhåll 
jämfört med en passiv- och semi-passiv tagg (Bekkali et al. 2007; Samer, S . Saab & 
Nakad, 2011; Bergeron et al., 2016; E. Ergen, B. Akinci, R. Sacks, 2007). De passiva 
taggarna är billigare per styck jämfört med aktiva taggar på grund av att 
avläsningsavståndet är begränsat samt att de inte har ett inbyggt batteri (Bekkali et al. 
2007; Samer, S . Saab & Nakad, 2011; Bergeron et al., 2016). Tidigare forskning 
rekommenderar att aktiva taggar används på stor och dyr utrustning medan passiva 
taggar är bättre lämpade för små och mer högfrekventa artiklar (Kathy O. Roper, Arya 
Sedehi, Baabak Ashuri, 2015).  
 
Tekniken klarar stora temperatursvängningar vilket är en stor fördel i industrimiljöer 
(Roberti 2009). 
 
3.5.3 Ultra-wideband  
 
Ultra Wideband förkortas UWB och kan användas som positioneringsteknik för att 
spåra objekt inomhus  (Zhang, D et al. 2010, Benedetto, M.G.D et al, 2006; Cao, H. et al. 
2009). UWB skickar korta radiovågor genom trådlös kommunikation (Mautz, 2012; 
Farid et al.,2013). Tekniken är särskilt fördelaktig i miljöer som kräver hög precision 
och hög tillförlitlighet (Porcino D., Hirt W, 2003; Malik, 2009). Beroende på studie 
varierar dock precisionen. Enligt Malik (2009) är teknikens precision mellan 30 
centimeter upp till en meter medan Mahfouz et al. (2oo9) refererar till en av Zebras 
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tekniker där precisionen är mellan 10 till 15 centimeter. En presentation av Zebra 
kommer i ett senare kapitel. 
 
Genom att använda fler UWB lokaliseringssensorer och att placera ut de strategiskt kan 
innebära att räckvidden utvidgas. Detta kan vidare möjliggöra positionering i real time, 
ökad precision och en mindre inverkan av utomstående signaler (Mautz, 2012; Gu et al., 
2009; Deak et al.,2012).  UWB har en räckvidd på fem meter (Malik,2009). 
 
UWBs taggar skickar som tidigare nämnt korta radiovågor vilket ger tekniken en kort 
responstid. I en studie där säkerhetsaspekten var central var responstiden 1 sekund 
(Kanan R., Elhassan O.,Bensalem R., 2018). 
 
Batteritiden för taggarna anses vara relativt lång, men varierar beroende på önskad 
prestanda (Mautz, 2012; H. Liu et al., 2007). Önskar användaren en hög prestanda 
kommer således batteriet att förbrukas fortare än vid mindre frekvent uppdatering. 
 
UWB påverkas inte av andra RF-installationer som finns i byggnaden tack vare 
bandbredden och olikheterna i signaltekniken (Arias-de Reyna E., Mengali U, 2013; 
Krishnan S., Sharma P., Guoping Z., Woon O, 2007; Malik, 2009). Enligt Malik (2009) 
lämpar sig tekniken i en miljö med mycket metall på grund av de låga och cykliska 
pulserna. UWB-signalerna har inga svårigheter med att penetrera väggar och inte heller 
anses det vara ett hinder för tekniken att utrustning, verktyg eller maskiner finns tät i 
produktionen (ibid). Vidare menar Abdulrahman et al. (2016) att om systemet 
installeras korrekt skall det inte störa andra befintliga system i anläggningen som 
använder radiofrekvenser. Det ska alltså fungerar att bruka flera RF-system samtidigt 
(Svalastog M.S., 2007). Installationen av antennerna och sensorerna, som har en central 
funktion, kan dock enligt Porcino och Hirt (2003) vara komplicerad att implementera. 
Malik menar att det i förekommande fall kan behöva sättas kablar mellan sensorerna 
(2009). 
 
Utmaningarna med tekniken relaterat till kostnader är att utrustningen är dyr vilket kan 
få konsekvensen att tekniken väljs bort till förmån för billigare teknik (Liu H. et. al 
2007). Vidare anses UWB-teknik vara dyr ur ett skalbart perspektiv eftersom fler 
sensorer måste installeras i ett större område (Mautz, 2012; Farid et al., 2013; Deak et 
al., 2012).  
 
Enligt Mautz (2012) och Liu et al. (2007) är  fördelarna med UWB tekniken många. En 
av fördelarna som lyfts fram är att låg energiförbrukning vilket medför att användaren 
inte behöver bekymra sig underhåll för batterierna. Teknikens snabba 
överföringshastighet anses enligt forskarna vara till teknikens fördel. Att tekniken har 
hög överföringshastighet betyder att det går snabbt att överföra data från sändaren till 
mottagaren.  I tillägg menar Abdulrahman et al., (2016) Hämäläinen M., Hovinen V., 
Latva-aho M. (1999) och Otis B., Rabaey J, (2007) att UWB genererar hög tillförlitlighet 
gällande objektets position.  
Utmaningarna som finns med UWB är att tekniken använder en hög standard vilket 
idag inte återfinns hos andra tekniker vilket kan ställa till problem gällande installation, 
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integration och användarvänlighet (Mautz 2012). Tidigare forskning är överens om att 
UWB tekniken är idag kommersiellt dyr bland annat på grund av kostsam installation 
och höga priser för hårdvara (Malik, 2009).  
 
 
 
3.5.4 Wireless Fidelity 
 
Wi-Fi kan genom uppkoppling ansluta ett stort antal enheter. Tekniken är uppbyggd på 
trådlösa accesspunkter och en Wi-Fi-enhet som innehåller en modul för uppkoppling 
(L. Mainetti, L. Patrono, & I. Sergi,2014). För att spåra objekt i realtid används 
accesspunkter och taggar. För att beräkna objektets position är RSSI och TDOA de 
vanligaste två algoritmerna som används inom Wi-Fi (Wang et al. 2013; Malik, 2009). 
Uckelmann och Romagnoli (2016) menar att Wi-Fi inte är lämplig att använda som 
positioneringsteknik i industrimiljöer på grund av dålig precision. Däremot  är Wi-Fi 
mer lämpligt att använda i sjukhusmiljöer.  
 
Noggrannheten påverkas av flera faktorer bland annat hur många antenner som finns i 
anläggningen, hur många accesspunkter det finns installerat och vilken typ av material 
det finns i byggnaden. Forskarna uppskattar att teknikens noggrannheten är runt tre 
meter beroende på det givna förutsättningarna i lokalen (Abdulsalam. A,  Shervi. S, 
2012 ; Deng et al. 2013). Malik (2009) uppskattar att noggrannhet är mellan 1-5 meter.  
 
Wang et al. (2013) menar att Wi-Fi är bättre lämpad för att positionera på zon nivå med 
hög noggrannhet med stöd av resultatet från deras studie. Vidare menar Wang et al. 
(2013) att tekniken har svårt att generera hög noggrannhet vid positionering på rum-
och subrumsnivå. I studiens som utfördes på ett sjukhus kunde det även konstateras att 
resultatet påverkas i hög grad av det saker som finns i omgivningen. I Wang et al. (2013) 
studie kan det förmodas att saker var personal, patienter och annan medicinsk 
utrustning.  
 
Enligt Malik (2009) har Wi-Fi en räckvidd på 10-30 meter. 
Beroende på vilken uppdateringsfrekvens som användaren vill ha för att möta sitt behov 
kan responstiden blir god. Dock påverkas responstiden till stor del av hur omgivningen 
ser ut.  
 
Då många andra enheter använder samma frekvens som Wi-Fi ökar det risken för 
störningar. Det kan vara enheter som exempelvis som mobiler, bärbara datorer, 
mikrovågsugnar, trådlösa kameror och bluetooth-enheter. Effekten av störningar blir 
enligt Wang et al. (2013) att prestandan och tillförlitligheten blir lidande och att 
anslutningen försvagas. Detta kan dock förebyggas med att det kontinuerligt analyseras 
vilka enheter det är som stör det Wi-Fi-baserade RTLS-systemet. Det bidrar därmed till 
underhåll där systemet fortlöpande måste kalibreras (ibid). 
 
Då Wi-Fi har en tendens att störas av miljöer innefattande metaller, vatten, glas och trä 
innebär det att signalerna reflekteras, blockeras och omtolkas av accesspunkterna. 
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Värden som då inger en falsk bild av en verklighet och skapar inte bara mindre 
tillförlitlighet men helt fel information (Wang et al. 2013).  
 
Grundtanken bakom Wi-Fi-baserad RTLS är att det vid installation skall vara möjligt att 
koppla upp sig mot befintligt Wi-Fi-nätverk i byggnaden och därigenom utnyttja redan 
installerad infrastruktur vilket innebär att ny installation ej behöver göras (Wang et al. 
2013; , L. Mainetti, L. Patrono, and I. Sergi 2014). Det innebär då även att kostnaden för 
accesspunkterna och installationen utav de kan hållas nere (Malik, 2009). Detta 
påverkar dock Wi-Fi-nätverket, men belastningen är direkt beroende av  antalet taggar 
och hur ofta positionerna uppdateras, med andra ord hur nära realtid det är (ibid). 
 
Wang et al. (2013) menar dock att Wi-Fi-baserad RTLS som använder sig av befintligt 
nätverk är ohållbart. Då många objekt ska positioneras i realtid måste flera 
accesspunkter installeras och i tillägg måste accesspunkterna installeras mer tätt än när 
Wi-Fi används för konventionellt WLAN. Således innebär det att många verksamheter 
får svårt att använda sin befintliga Wi-Fi-infrastruktur och istället måste installera nya 
accesspunkter vilket ökar kostnaden för hela systemet (Wang et al., 2013). När nya 
accesspunkter behövs installeras innebär det, förutom hårdvarukostnaden, även 
kostnad för att dra el och kablar som ska försörja dessa accesspunkter. 
 
Då många enheter idag har möjlighet att ansluta sig till Wi-Fi innebär det dock en 
kostnadsbesparing då dessa enheter kan spåras utan att en tagg behövs installeras 
(Malik, 2009). Exempel på sådana är datorer och mobiler.  
 
Wi-Fi är en teknik som de allra flesta människor har använt i samband med 
mobiltelefoni, uppkoppling av surfplattor eller datorer och tidigare studier menar på att 
det är en fördel att flertalet användare är bekanta med Wi-Fi på något sätt vilket innebär 
mindre upplärning (Malik, 2009).  
 
Det som blir till nackdel för Wi-Fi-teknik är att den befintliga Wi-Fi-infrastrukturen 
som finns på företag idag används som stödfunktion i annat syfte. Om befintligt Wi-Fi-
nätverk ska användas innebär det att Wi-Fi accesspunkter måste omplaceras alternativt 
att flera extra accesspunkter måste adderas. Detta är viktigt om det ska finnas 
tillräckligt med täckning över hela den tilltänkta ytan (Malik, 2009).  
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4. Nulägesbeskrivning 
 
Följande avsnitt inleds med att beskriva momenten som lastbärarna är involverade i 
flödet. Nulägesbeskrivningen kommer att inledas med att förklara lastbärarflödet på 
DE. Sedan följer beskrivning av returflödet, från DE till kund och tillbaka. Samma 
struktur används för att beskriva lastbärarflödet på axeltillverkning (DT). Avsnittet 
avslutas med att presentera resultatet av marknadsundersökningen.   
 
4.1 Lastbärarflödet på DE 
 
Lastbärarna för motorerna (även kallat motorrack och motorpall) har en hög 
omsättning på produktionsanläggningen DE. På en daglig basis tillverkas och 
sammansätts cirka 260 motorer med motorpallar. Tillverkningsantalet varierar 
dock  beroende på gällande efterfrågan och det är ungefär samma antal som levereras ut 
till kunderna runtom i världen. Mängden motorpallar som returneras från kunderna ska 
motsvara produktionens tillverkning vilket tas upp i nästa kapitel. Varje lastbärare 
hanteras i tillägg ungefär tio gånger per dag i produktionsanläggningen.   
 
Som det visualiseras i figur 4.1.4 och i bilaga 8.5 har lastbärarna för motorerna sitt 
startskott på DE i samband med mottagandet av returflödet som kommer in från 
kunderna (1). Motorpallarna består av en grundstomme, men kan variera i stöttor och 
V-bockar beroende på motortyp. Stöttor och V-bockar är de komponenter i en motorpall 
som håller upp och stabiliserar själva motorn.  
 

 
Figur 4.1.1 Motor med V-bockar  
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Figur 4.1.2 Motor med stöttor  
 
I första hand grupperas pallarna på varandra och formar ett stuv, vilket motsvarar åtta 
stycken pallar.  Dessa placeras initialt i en buffert under ett skärmtak i anslutning till 
mottagningen där det i snitt står omkring 528 stycken (2).  
 
Motorracken körs med dieseltruck, efter beordran via radiokommunikation från 
personal vid inbanan, från utomhusbufferten in i en sluss till produktionsanläggningen. 
Slussen (3) ligger i anslutning till målerizonen vilket beskrivs senare. Där hämtas racken 
av personal med battridrivna truckar  och körs till en ny mindre buffert i anknytning till 
inbanan. I denna mindre buffert ligger det i snitt tre stycken stuvar (4). 
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Figur 4.1.3 bufferten vid en av inbanorna, steg (4).  
 
Vid inbanan till V8-motorerna ligger det däremot bara en halv stuv, alltså motsvarande 
fyra stycken motorpallar (4). När motorpallarna förbrukas vid nästkommande aktivitet 
allokeras stuven in på inbanorna (5). Varje stuv halveras på inbanorna och skapar 
därmed istället två staplar med fyra pallar jämte varandra. Totalt står det fyra staplar 
och totalt sexton motorpallar på inbanan.   
 
I nästa arbetsmoment kopplas motorracken med motorerna, varpå en provtryckning av 
kylarvätskesystemet görs (6). Vid felaktiga och avvikande fall lappas motorn rött vilket 
symboliserar för reparation vartefter personalen tar den felaktiga motorn till 
reparationsavdelningens buffert i väntan på vidare granskning och lagning (11). I 
normalfallet lappas motorerna grönt och placeras med ihopkopplat rack in i en ny 
buffert, kallad “tolvans buffert”, i väntan på nästkommande arbetsmoment (7). 
Förflyttningen från denna förädling till tolvans buffert, liksom all annan förflyttning av 
motorerna och lastbärarna, hanteras manuellt med truck som körs av personalen.  
 
Motorerna med dess motorrack sätts därefter med truck in i en ny inbana där 
personalen kopplar på komponenter i ett förberedande syfte då påföljande aktivitet är 
själva testet av motorerna (8).  
 
Motorerna med racken åker via transportband in i testzonen där deras funktionalitet 
beprövas. I detta moment har motorn en tendens att nå temperaturer om cirka max 120 
grader och minst 55 grader men själva racket påverkas inte i lika stor grad och når inte 
samma temperatur (9).  
 
När motorernas funktionalitet har testats går de vidare till kyltunneln (10). Om det 
skulle upptäckas en defekt vid testzonen rapporterar personalen avvikelsen och racken 
plockas då bort från transportbandet efter avkylningsmomentet och placeras i bufferten 
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vid stationen för reparation i väntan på lagning (i figuren nedan benämns reparation 
som rep) (11). Motorn behöver gå ned i temperatur till minst 14 grader och högst 40 
grader. Detta intervall på temperatur är OK för måleriet att påbörja målning. Skulle 
motorn ha en temperatur på över 40 grader eller under 14 grader får motorn stå kvar i 
måleribufferten tills den är rätt tempererad. I tillägg är det även en yta för revision vid 
provningen, vilket innebär att motorer slumpmässigt kan väljas ut för vidare kontroll 
(12). 
 
I nästa arbetsmoment av normalflödet sker kvalitetskontroll av bensinnivån, vilket 
innebär att personalen mäter hur mycket bränsle som finns kvar i motorn från 
testningssekvensen (12). Skulle något avvikande upptäckas noteras detta för att 
eventuellt åtgärdas direkt på plats eller vid ett senare skede i flödet alternativt vid 
reparationsstationen (11). Får motorn godkänt vid kvalitetskontrollen skickas den vidare 
med motorpallen på utbanan där komponenterna, frikopplas från motorn (8). Från 
utbanan flyttas motorerna till en buffert om ungefär 40 stycken motorer intill måleriet 
(13).  
 
Motorerna placeras i måleribanan där det står cirka fem stycken i väntan på få åka in till 
måleriet (14). Innan motorn kan hängas upp i krokar på inbanan till måleriet täcks 
känsliga delar in med plast. Motorn blir i detta arbetsmoment skiljt från motorpallen 
som motorn inkom med från kvalitetskontrollen. Motorpallen går i denna sekvens 
vidare på en egen bana. Totalt sett är det fyrtio motorer på inbanan till måleriet och tre 
motorpallar i banan som passerar måleriprocessen (15). Detta är den föreliggande 
anledningen till att motorn, efter måleriaktiviteten, inte paras ihop med samma 
motorpall som tidigare. När motorn är färdig i måleriet kommer den ut på banan och 
montörerna kopplar ihop motorn med en annan motorpall (16). Montörerna granskar 
att motorn är korrekt målad och om montörerna observerar avvikelser, placeras 
motorerna med hjälp av truck i en reparationsyta intill banan (17). Där står motorerna 
tills justering av målningen har utförts.  
 
Från måleriets bana transporterar sedan truckpersonal motorerna till en sluss som leder 
till färdigvarulagrets skärmtak (3). Personalen med arbetsposition i färdigvarulagret, 
hämtar motorpallen med motorn från slussen och placerar motorn i färdigvarulagret 
(18). Placeringen av motorerna i sker efter fasta platser i FVL. När den första motorn i 
en batch kommer från måleriet ställs den på en ledig yta som rymmer antalet motorer 
som den batchen innehåller. Varefter fler motorer färdigställs i måleriet fylls batchen 
på.   
 
Utlastningszonen består i sin tur av tre olika utplaceringszoner som motorerna 
grupperas och sekvenseras i (19). Vilken zon motorn placeras i beror på vilken kund de 
ska till. Med andra ord kan det vara motorer som ska lastas i tre trailers som ska till 
olika destinationer och kunder. Utplaceringen bestäms av transportplaneringen.  
 
När åkeriets chaufför hämtar motorerna har han eller hon en transportsedel 
innehållande ett referensnummer med sig till personalen på Scania. Personalen på 
utlastningen stämmer då av transportsedeln mot utlastningsinformationen och 
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bekräftar att transportsedeln stämmer överens mot information från 
transportplaneringen (20).   
 
För att utlastningen skall fungera har Scania tagit fram en standard gällande slottid och 
hur chauffören skall ha förberett trailern innan utlastningen påbörjas. Scanias standard 
har skickats ut till alla åkerier som kör för Scania. Det är således åkeriets ansvar att 
informera berörda chaufförer om vad Scania förväntar sig av chauffören när de 
ankommer till Scania.  I standarden framgår det bland annat att chauffören skall ha 
iordningsställt lastbilen genom att öppna kapellet på ena långsidan samt förberett 
banden för lastsäkring. Genom att chaufförerna förbereder sina trailers underlättas och 
reduceras därmed hanteringstiden med syfte att försöka förhålla sig till den bestämda 
lastningstiden. Transportplaneringen fastlägger när trailern skall komma och lasta för 
att minimera möjligheterna att samtliga lastbilar ankommer simultant. Det är i princip 
omöjligt att eliminera att sådant inträffar men i förekommande fall som det har bildats 
köbildning får chaufförerna stå på parkeringen intill utlastningen och vänta på sin tur. 
Förseningar vid utlastningen har som mest uppgått till fyra timmar. Lastbilarnas 
bestämda ankomsttider korrigeras inte eftersom transportplaneringen inte vill störa 
slottidsschemat av upphämtningen.  
 
Utifrån transportplaneringen och chaufförens referensnummer påbörjar 
utlastningspersonalen lastningen av motorerna i trailern. I väntan på att personalen 
lastar in en motor, står chauffören fysiskt nära för att snabbt kunna banda och lastsäkra 
(surra) varje motor. Chauffören och lastningspersonalen kommunicerar med varandra 
under lastningsmomentet för att undvika missförstånd och eventuella tillbud. Efter 
utförd lastning av motorerna kontrollerar personalen en sista gång att det är rätt bil och 
rätt batch de har lastat varpå lastbilschauffören därefter åker iväg. 
Lastningspersonalen bokar sedan av händelsen i stödsystemen Mona och Webstars. 
Mona är ett produktionssystem som anger vilka arbetsmoment som motorerna senast 
bearbetades i.  
 
I dag på Scania lastas motorerna med två i djup och en i höjd. Anledningen till att 
motorerna inte placeras två i höjd är på grund av viktbegränsningen på 24 ton enligt 
svensk lag för vägtransporter samt på grund av att emballaget inte är staplingsbart.  
Trots avstämning mellan chaufförens transportsedel och personalens 
transportplanering har det förekommit att fel gods har lastats i fel trailer. I värsta fall 
har godset till och med ankommit kund men i majoriteten av fallen där fel har uppstått 
har det upptäckts efter ett par timmar varpå chauffören fått vända tillbaka till DE. 
Oavsett händelseförlopp påbörjar utlastningspersonalen nästa trailertransport om 
sådan existerar. Vidare förekommer det även dagligen att personalen behöver leta efter 
motorerna i produktionsanläggningen. Detta kan bero på att avvikelser upptäcks någon 
gång under processens gång och motorn behövs därför tas ur flödet för att tillfälligt 
repareras.   I värsta fall händer det att personalen får leta efter en motor som ska lastas 
in i en trailer vilket gör momentet kritiskt.  
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Figur 4.1.4 Flödesschema över lastbärare på DE 
 
4.2 Lastbärarflödet DE - Kund - DE  
 
Som figur 4.2.1 redovisar är det ett rakt flöde som går från DE till kunderna. Bortsett 
från leveranserna till Hasselt går returerna sedermera direkt från kund till DE. Hasselt-
flödet går nämligen via Ahréns innan de går tillbaka till DE. Anledningen till detta är på 
grund av att trailernas returflöde delas med axeltillverkningen (DT) som alltid går via 
Ahréns vilket förklaras i nästkommande två kapitel. 
 
Som tidigare nämnt går det varje dag cirka 260 motorer från DE till kunderna och 
motsvarande siffra med motorpallar ska i regel komma tillbaka i ett returflöde. Trots det 
raka flödet finns det diverse avvikelser som påverkar genomströmningen av lastbärarna. 
Det kan exempelvis vara: 
 

• Skador på racken.  
• Omlastningar i samband med returerna som gör att lastbärarna tillfälligt 

förläggs. 
• Omställningar hos kunder vilket gör att kunderna inte kan ta emot leveranser 

samtidigt som Scanias produktion fortlöper. 
• På grund av mindre flöden till Ryssland och Polen som gör att racken returneras 

oregelbundet. 
• Att lastbärarna hamnar på fel destinationsställen. Detta har bland annat 

anträffats i returerna när motorpallarna fusioneras i samma flöde som axelracken 
från Hasselt. Med andra ord har det förekommit att DE har mottagit DTs 
lastbärare och vice versa.  

I normalfallet är genomloppstiden till och från DE enligt nedan: 
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• Till Angere 3 dagar - Från Angere 4 dagar. 
• Till Zwolle 2 dagar - Från Zwolle 1 dag. 
• Till Södertälje 0.5 dag - Från Södertälje 0.5 dag. 
• Till Hasselt 2 dagar  Från Hasselt 5 dagar. 

 
Till Ryssland och Polen har företaget som tidigare nämnt mindre volymer. Det händer 
dessutom att godset fastnar på mellanlager när det ska till Ryssland, vilket ökar 
transporttiden. Detta kan bland annat bero på att tullen i Ryssland får för sig att 
komplicera tullförfarandet.  
 
Med andra ord varierar genomloppstiden beroende på kund och destination, dock vid 
avvikande händelser förlängs genomloppstiden. Det skapar i sin tur negativa variationer 
och i värsta fall brister av motorrack. För att parera sådana fall kan 
produktionsanläggningen DE utföra ett par nödlösningar. I första hand speedar DE hem 
transporter från kunderna - främst från Zwolle då det, bortsett från Södertälje, ligger 
närmast. Att beställa en speedtransport innebär att returen påskyndas med en snabbare 
transportlösning vilket kostar cirka 5500 kronor per transport i tillägg. Detta görs i 
skrivande stund ungefär en gång om dagen.  
 
I de fall när kunderna inte kan ta emot leveranser måste transportplaneringen boka 
sändningar som istället ger förlängd transporttid. Därmed är lagret på vägen snarare än 
i produktionsanläggningen. Att få större lager på produktionsanläggningen undviks 
därmed eftersom produktionen fortlöper trots kundernas tillfälliga stopp. Lagring av 
färdiga motorer på produktionsanläggningen skulle snarare innebära begränsade 
arbetsytor vilket alltså kringgås. En sådan transportlösning kostar 300 kronor per dygn 
och sändning utöver den vanliga taxan. 
 
Som sista utväg vid brister av motorpallar kan DE beställa engångspallar. Nackdelen 
med dessa är att de enbart kan användas vid ett tillfälle samt har en leveranstid på cirka 
tre veckor. Därtill är kostnaden 2800 kronor per engångspall. Av dessa anledningar görs 
beställningar av engångspallar endast vid akuta fall samt för specialflöden. 
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Figur 4.2.1 Flödesschema av lastbärare till och från kund.  
 
4.3 Lastbärarflödet på DT  
 
Likt flödet på DE är det även en hög omsättning av lastbärare på DT. DT tar dagligen 
emot cirka 14 leveranser av rack i retur från Ahréns och transporterar i snitt 940 stycken 
axlar till kunder. 
 

 
 
Figur 4.3.1 Axlar lastade i axelrack 
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Lastbärarflödet har, som figur 4.3.3 och bilaga 8.4 visar, sin utgångspunkt vid 
mottagandet av racken som kommer från Ahréns (1). Ahréns är det företag som 
tillhandahåller alla returflöden av axelrack från Scanias kunder och skickar dessa sedan 
vidare till DT. Ahréns sorterar racken i stora och små i ett stuv. Ett stuv består av två 
stora rack och i dessa är även tre stycken små rack. 
 
Mottagandet av axelrack hanteras av truckpersonalen som placerar racken i buffertar 
innan de går in på måleribanan och för att undvika platsbrist används ankommande 
trailer från Ahréns som extra buffert (1). Tvärs över vägen till DT (2) har anläggningen i 
snitt en buffert på cirka 65 stycken rack under tak. Buffertyta finns även på 
produktionsanläggningens sida vilket uppskattningsvis är 90 stycken rack i snitt (3). 
Intill måleribanan finns det också en buffert som har ungefär 24 stora och 24 små rack 
(4). Lastbärarna sätts allteftersom på måleriinbanan som är fördelad på stora och små 
rack. Beroende på axelns modell paras dessa i normalfallet ihop med respektive 
rackmodell.  
 

 
Figur 4.3.2. Måleribana med tomma små och stora rack  
 
Buffertytor finns dock inte bara vid måleriinbanorna. Det förekommer även att axlarna 
behöver gå till reparation, varför det även finns buffert om sex stycken rack vid 
målerislussen som ligger mellan tillverkningen och målerisekvensen/utlastningen (5). 
Tomma rack buffras även vid två platser intill line, en för bakaxlarna (6) och en för 
framaxlarna (6). Vidare finns det även tomma rack vid utvecklingslinan (7) och 
speciallinan (7), dock är dessa avvikande moment från normalflödet. 
 
Reparationspositionen på DT består i sin helhet av två platser. Dels för bakaxlarna (8) 
men även för framaxlarna (8). Detta utrymme kan ha uppemot 10 stycken rack.  
 
När axlarna har monterats på racken går de vidare på utbanan där det finns två 
spår  beroende på om det är ett stort eller litet rack (9). 
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I följande arbetsmoment i produktionen går racken vidare till utlastningen där de först 
placeras i mitten av tältet som benämns lastbilsraden (10). I lastbilsraden placeras alla 
rack som ska till samma kund dock sker ingen sekvensering i detta moment.  

När en hel lastbilsrad är fylld sker sekvenseringen på en ny uppställningsyta i 
färdigvarulagret (11). Sekvensering sker efter kundorder och sedan placeras de i korrekt 
rad. Raderna i utlastningen är tydligt uppmärkta med nummer för att underlätta 
logistiken kring att särskilja kundorder. Vilken rad som truckpersonalen ska placera 
axlarna i bestäms av planeringen. Tiden som ett rack står i sekvenseringsraden kan 
variera från en halv dag till en hel dag. Anledningen till att godset också kan bli stående 
är på grund av att personalen behöver vänta på att rätt lastbil ska ankomma.  

Det sista arbetsmomentet med axlarna och racken är när de lastas på trailern (12).  

Vid utlastning har DT en slottid på 30 minuter. I nuläget finns svårigheter för en del 
åkerier att hålla sig inom den angivna slottiden vilket orsakar 
förseningar.  Konsekvensen blir då att det bildas kö och planerade utlastningar kan 
försenas.  

Personalen har en lista med referensnummer i trucken som berättar vilken kund  som 
ska ha vilken axel och i vilken rad personalen kan hämta axeln i. När truckpersonalen 
lastar racken på trailern bokas de av i truckdatorn och information om vilka axlar som 
lastas till kund blir visuellt i stödsystemet SIMAS. I skrivande stund är det enbart axeln 
som registreras in i Mona och således finns ingen information om lastbäraren. 

Vid utlastning arbetar chauffören fysiskt nära trucken som lastar godset på trailern. 
Chaufförens arbetsuppgift vid lastning är att lastsäkra godset genom att banda och surra 
fast varje rack. Vid utlastningsmomentet är det oerhört viktigt att chauffören håller sig 
synlig och utom räckhåll när godset lastas på. Då truckpersonalen sitter högt och har 
full fokus på att lasta korrekt innebär det att chauffören inte är i truckpersonalens 
synvinkel. Det är ett kritiskt moment som fordrar ett gott samarbete mellan 
truckpersonal och chaufför, speciellt ur en säkerhetssyn. Idag sker det en utlastning 
ungefär var 30:e minut. 

Trots att racken har specifika buffertzoner i anläggningen måste personalen i samband 
med produktionsplanering säkerställa att det finns tillräckligt med antal rack för att 
förebygga produktionsstopp eller omplanering av produktionen. Personalen går då ut i 
produktionsanläggningen och räknar antalet rack samt rackmodeller. Finns inte den 
kvantitet av rackmodell som behövs måste åtgärder tas för att försäkra sig om att det 
inte blir produktionsstopp. 
 
I förekommande fall har DT parerat brister av små rack genom att planera stora rack till 
små axlar vilket gör att måleriinbanan då får avvika från de normala omständigheterna. 
Det leder i sin tur till att DT sparar in antalet små rack som binds upp i samband med 
leveranser till kunden, men detta förfarande görs dock enbart till MS. Samtidigt 
returneras det små rack från de övriga kunderna. De större axelmodellerna har dock 
ingen möjlighet att gå på små rack.  
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Figur 4.3.3 Flödesschema över lastbärare på DT  
 
4.4 Lastbärarflödet från DT- Kund - DT  
 
Som det har nämnts i föregående del går det dagligen ut transporter med axlar med 
tillhörande rack från DT ut till kund. På en dag lastas och transporteras ungefär 940 
stycken axlar med lastbil. Samtliga leveranser fraktas direkt till kunderna, men 
returerna transporteras däremot via Ahréns vilka har som uppdrag att sortera racken, 
skapa mindre buffertlager samt leverera racken tillbaka till DT. Likt 
produktionsanläggningen DE varierar även returerna i antal. 
 
Anledningarna till denna varians är snarlikt för flödet från DE. Det kan exempelvis vara: 

• Skador på racken. 
• Omställningar hos kund som gör att Scania inte kan leverera.  
• Mindre flöden till kunder i Polen och Ryssland som gör att avdelningen inte får 

loss rack därifrån.  
• Racken i retur hamnar på fel destination.  

 
Transporttiden från DT till kunderna motsvarar däremot samma tid som från kunderna 
till Ahréns, exklusive hanteringstiden av racken hos Ahréns samt transporttiden tillbaka 
till DT. Därmed blir det ett marginellt påslag av tid i returerna av rackflödet. 
 
Kundens geografiska placering har en direkt påverkan på hur lång tid det tar innan 
godset når kund. Är det en leverans som ska till Ryssland kan det ta uppemot fyra till 
fem dagar innan leveransen når kund. Ska racken däremot till Scanias 
produktionsanläggning i Zwolle eller Angere tar det cirka två och en halv dag.  
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När racken går i retur till Ahréns ska kunderna returnera samtliga tillgängliga rack, 
bortsett från de mindre flödena till/från Polen och Ryssland. På grund av de två olika 
rackmodellerna blir dock problemet att Ahréns och DT inte vet vilka rack det är som 
returneras vilket därmed försvårar planeringen på DT. MS lastar som exempel allt som 
finns tillgängligt, vilket således betyder att mängden och modellerna av racken kan 
variera. MS har svårt att precisera hur många rack det är i loop men uppskattar att DT 
skickar ungefär 500 axlar per dag till MS. Således innebär det att DT behöver ha 500 
axelrack i retur. I ett normalt flöde uppskattas det därmed vara flera tusentals rack i 
omlopp från DT till samtliga kunder.  
 
Vad som däremot framgår när övriga kunder, bortsett från MS, returnerar axelracken är 
den totala kvantiteten, men återigen blir inte DT varse om vilka rackmodeller det är 
förrän de ankommit till Ahréns. I värsta fall innebär det att rack som kommer i retur 
kan vara det som för stunden inte efterfrågas. I samband med övertid under helger 
stämmer DT även av med Ahréns om vilka tillgängliga rack det finns i deras buffert. Då 
begärs en inventering av Ahréns vilka då granskar och för en förteckning över antalet. 
Eventuella brister av rackmodeller uppmärksammas därmed. 
 
För att parera underskott av rack beställer DT, likt anläggningen DE, speedtransporter 
för att påskynda returen av axelrack. Problemet kvarstår däremot att planeringen inte är 
varse om vilka modeller som kommer i retur, men förhoppningen är att det kommer 
kvantiteter av nödvändiga rackmodeller.  
 
Som tidigare nämnt hanteras brister också genom att planera små axlar på stora rack. 
Detta förfarande förekommer dock enbart för leveranser till MS. I den bemärkelsen kan 
DT manövrera underskott av små axelrack, men däremot inte för stora axelrack.  
 
De olika anledningarna till att det har blivit brister i racken har även gett upphov för att 
beställa nya rack. I februari 2018 beställde företaget in 800 stycken nya rack vilka 
kostar mellan 2500 kronor till 4000 kr styck. 
 
I förekommande fall händer det även att kunderna tillfälligt måste avstå leveranser av 
axlar. Detta beror bland annat på att kunderna haft omställning eller ligger efter i 
produktion. Problemet som uppstår är att DT fortsätter sin produktion och binder 
därmed upp rack. Rack som då står som tillfälliga lager istället för att användas av kund. 
Dessa placeras tillfälligt i buffertytan tvärs över gatan till anläggningen. Det händer även 
att DT bokar långsamma transporter, vilket innebär att lagret blir rullande och 
mellanlagras på väg till kunderna. När leveransbesked inkommer är transporten 
därmed närmare kund än om det hade varit kvar hos DT. Sådan transport kostar mellan 
10000- 15000 kronor per dag. 
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Figur 4.4.1  Flödesschema av lastbärare till och från kund.   
 
4.5 Marknadsundersökning 
 
4.5.1 Zebra 
 
Zebras grundades i slutet av 1960 under namnet Data Specialities. Ungefär två 
decennium senare kom den första streckkodsscannern vilket förändrade företagets 
fokusområde till att specialisera sig inom etikettering system/streckkodsmärkning. År 
1986 byter företaget namn till Zebra. Samma år kom den första terminala printern för 
streckkodsmärkning kom ut på marknaden. Zebra är ett företag som konstruerar 
positioneringsteknik och lösningar som ger kunderna information och insikt i deras 
verksamhet. Företaget tillhandahåller således både mjukvaru- och hårdvara till kunder. 
 
2013 lanseras den första IOT-plattformen för företagsapplikationer. Idag finns företaget 
i stora delar av världen.  
 
Zebra har en bred portfolio av möjliga RTLS-lösningar som finns att tillgå på 
marknaden. Lösningar som företaget kan erbjuda är bland annat GPS, WhereNet, UWB, 
Wi-Fi, BLE och RFID. Zebra har ett samarbete med partners som tillverkar hårdvaran. 
Utifrån kundens behov arbetar Zebra fram en passande lösning och några av företagets 
lösningar återfinns inom vården, detaljhandeln och tillverkning. 
 
Zebra har en tung referenslista. På referenslistan återfinns företag som BMW, Bentley, 
Boeing, Ford, UPS och NFL.  
 
I NFL används RTLS-system för att kunna analysera hur fort samt hur långt en spelare 
har sprungit under en match och hur många gånger en spelare har gått ihop med en 
annan spelare.  
 
I Fords fabriker nyttjas WhereNet för att positionera motorracken i lokalen och för att 
identifiera vilka rack som är tomma samt för att möjliggöra analys av antalet rack. Ford 
använde informationen i syfte för att analysera om mängden rack är för många eller för 
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få. I Boeings fabriker används kombinerad UWB- och RFID-teknik i ett säkerhetssyfte 
då personal befinner sig högt upp vid målning av flygplan.  
 
På UPS har Zebra bistått företaget med hjälpmedel för att kvalitetssäkrar lastningen, 
skulle personalen  påbörja lastning av paket i fel trailer varnar systemet och personalen 
blir således medveten om det.  
 
Zebras vision är att fortsätta att investera i mjukvaru- och hårdvarutvecklingar. 
Företaget kommer att fortsätta utveckla positioneringstekniken och  Zebras strategi är 
att skapa värde genom integrering av teknik och programvara.  
 
4.5.2 Cisco 
 
Cisco grundades tidigt 80-tal och inriktade sin verksamhet på försäljning av routrar till 
företag. Företaget har en viktig roll i utvecklingen av internet genom implementering 
av  standarder och för nätverkets betydelse för privatpersoner samt företag. Cisco 
tillhandahåller mjukvara och hårdvara samt molntjänster.  
     
Cisco erbjuder kunder en bred portfolio med produkter och molnlösningar. 
Molnlösningarna är ett säkert sätt för kunder att lagra information som skickas från 
taggarna. Har kunden en Wi-Fi router som är från Cisco kan kunden i framtiden bruka 
flertalet tekniker som kräver någon form av uppkoppling. Ciscos router har en hög 
tolerans gällande antalet enheter som kan förbindas till en och samma enhet. RTLS-
tekniker som företaget tillhandahåller är passiva och aktiva. Teknikerna är RFID, BLE, 
UWB, WiFi, LoRA, LTE/GPS och LiFi. 
 
Cisco har kunder i princip alla branscher som finns idag. I ett exempel på 
användningsområde, hade en kund bristande kontroll över antalet lastbärare vilket 
ledde till att kunden köpte in fler lastbärare. Med hjälp av RTLS-lösning har nu kunden 
fått total kontroll över lastbärarna och kan således försäkra sig om att produktionen inte 
blir störd. Som resultat har mindre inköp av lastbärare behövts göras vilket har sparat 
företaget pengar. Med hjälp av geofence-zoner kan kunden säkerställa att det alltid är 
vissa nivåer av lastbärare i en specifik zon och notifierar således användarna när dessa 
kvantiteter understiger de förutbestämda nivåerna.  
 
Ett annat användningsfall där deras RTLS-system används är hos en biltillverkare. I 
förekommande fall brister deras fordon i kvalitetszoner varpå de hamnar på en tillfällig 
yta för senare reparation. RTLS-systemet används då för att notifiera användarna när 
fordonen har stått på reparationsytan för länge och kan således  tidigare identifieras för 
att gå in för reparation.  
 
Andra kunder som Cisco har är den amerikanska pizzakedjan Dominos, IBM samt flyg-, 
utbildnings-, sjukvård- och tillverkningsindustrin.  
 
Ciscos vision är att möjliggöra för företag att kommunicera och engagera sig med 
kunder på nya och på mer effektiva sätt. Företaget tror även på konceptet med 
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videolösningar där kunder besitter en fullt ut utbyggd Cisco-lösning som möjliggör 
koordinering, hantering av kontakter mellan kunder. 
 
4.5.3 Mobilaris  
 
Mobilaris är ett svenskt företag och grundades 1999 av tidigare anställda på företaget 
Telia som såg behovet av positionering. Grundarnas tidigare arbetsgivare blev således 
Mobilaris första stora kund. År 2000 lanserade Mobilaris tillsammans med Ericsson en 
platsbaserad serviceplattform. Mobilaris arbetar på en global marknad med fyra 
dotterbolag placerade på olika platser i världen. Mobilaris ämnar att assistera 
industriföretag att effektivisera deras arbetsmetoder och hjälpa dem att arbeta säkrare. 
Mobilaris är idag främst inriktade på positionering och säkerhet inom gruvindustrin.  
 
Mobilaris är mjukvaruleverantör och har ett flertal samarbeten med 
hårdvaruleverantörer på marknaden. Företaget levererar idag lösningar som 
företrädesvis lämpar sig för processindustrin, specifikt inom säkerhet och effektivitet. 
För att statuera ett exempel på olika lösningar som företaget erbjuder kan två 
användningsområden belysas. Det första exemplet handlar om säkerhet där Mobilaris 
med RFID-teknik identifierar hur många personer som finns i en byggnad. Vid en 
eventuell utrymning kan personalansvarig dubbelkolla hur många av personalen som 
finns utanför byggnaden mot RFID-loggen. Det andra exemplet handlar om geofence. 
Praktiskt fungerar geofence att personal som rör sig i ett område med tunga gruvfordon 
får bära västar. Västen börjar lysa när personal är för nära fordonet eller maskinen och 
en signal skickas även till chauffören. En lampa lyser då rött för att tydligt 
uppmärksamma chauffören. Signalen skickas vid 18 meter. Vid installation hos kund 
använder Mobilaris kundens befintliga infrastruktur.  
 
Idag har företaget två pilottester igång, en hos SSAB och en på ett pappersbruk. 
Användningsområden som Mobilaris har genom pilottesterna identifierat områden där 
tekniken kan användas. De områden som identifierats är för att visualisera hur material 
rör sig, specialrack som finns i omlopp, styrning av verktyg att det enbart fungerar inom 
ett visst område och för att mäta effektiviteten hos personal. 
 
Mobilaris har sedan december 2017 skapat ett dotterbolag med inriktning mot 
“industrial solutions” vilket innefattar positioneringssystem riktat mot säkerhet och 
produktivitet inom tunga industrier. 
 
4.5.4 Bluvision 
 
Med sitt säte i Ford Lauderdale i Florida, USA är Bluvision ett teknikföretag som 
etablerades 2014. Företaget har cirka 550 anställda och 2016 förvärvades företaget av 
HID Global. Enligt bolaget själv var de först med att erbjuda en molnbaserad lösning. 
Företaget är ett utvecklingsbolag för hårdvara och mjukvara inom BLE och jobbar med 
partners för att distribuera deras lösningar.  
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Deras RTLS-system bygger på Bluetooth Low Energy vilket innefattar beacons (taggar) 
som kommunicerar med lokaliseringssensorer (i deras värld kallad cloud gateway). 
Informationen skickas till deras molnplattform, Bluzone Cloud, med vilken 
slutanvändaren får tillgång till den samlade datan genom en webbapplikation. 
 
Bluvision har exempelvis implementerat sina tjänster på en flygplats i syfte att 
åskådliggöra utrustningar i samband med underhåll av flygplan för att således lättare 
lokalisera resurserna. I annat use case använde företaget positioneringssystemet för att 
visualisera tillgängliga platser på ett kontor vilket möjliggjordes genom zonbaserad 
lokalisering. Ett viktigt användningsområde som utmärker företaget är condition 
monitoring, vilket innebär att tekniken används för att övervaka utrustning. Vid 
avvikande händelser notifieras därmed användaren. 
 
Företagets framtidsvision är vara marknadsledare inom Bluetooth Low Energy. 
Utveckling görs för att ha mobila lokaliseringssensorer vilka inte behöver försörjas med 
ström. 
 
4.5.4.1 INTERTECHNA  
 
Intertechna startade sin verksamhet 1985 i Hammarö söder om Karlstad.  Intertechnas 
huvudfokus är condition monitoring vilket innebär maskinövervakning. Företaget har 
ett distributörskontrakt med Bluvision som innebär att Intertechna både säljer och 
installerar Bluvisions positioneringssystem hos kunderna. I tillägg är företaget 
supportansvarig för den nordiska marknaden. Intertechna säljer även system och 
tjänster och har ett brett produktutbud av kalibratorer, mätinstrument och pumpar.  
 
System som Intertechna arbetar med hjälper kunder att uppnå en högre tillgänglighet 
och likvärdig kvalitet i produktionen. För att möjliggöra detta arbetar företaget med 
system för operatörstillsyn, ronder och kalibrering. Det andra området tjänster 
innefattar garantier att mätutrustningen är tillförlitlig och visar korrekt information. 
Företaget tillhandahåller kalibrering av test- och mätinstrument. Intertechna tar 
fullständigt ansvar över produkter och system som de levererar och tillhandahåller 
utbildningar för kunder för att öka kompetensen. Företagets supportavdelning finns till 
för att bistå kunder med frågor rörande installation, utbildning och projekt. I det tredje 
affärsområdet utrustning återfinns hjälpmedel för att kunders verksamhet ska flyta på 
utan problem. Intertechna bistår kunder med utrustning för att kunderna själva ska 
kunna felsöka och sköta underhåll av anläggning. Utrustning innefattar mätinstrument, 
kalibreringsinstrument och värmeutrustning. Kunden kan exempelvis använda 
kalibreringsinstrument som verktyg i produktionen för att uppmärksamma när 
underhåll skall ske.  
 
Kunder som använder Intertechnas produkter och system är Forsmark, Oskarshamns 
Kärnkraftverk, Billerud och Korsnäs. På Billerud har tekniken brukats i syfte att 
effektivisera anläggningens underhåll. Projektet har inneburit en reducering av 
Billeruds underhållsorganisation där operatören kan se vilka maskiner eller 
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utrustningar som ska ha tillsyn. Om något värde skulle ligga utanför tillåten gräns får 
operatören en varning i handdatorn.  
 
Företagets vision är att fortsätta utveckla affärsområdet med positioneringssystemet och 
tillika övervakningssystemet. Det är därmed samma produkt som kan användas för 
maskinövervakning. Visionen är således att bygga upp en portfölj kring detta. 
 
4.5.4.2 HID GLOBAL 
 
HID Global, med sitt huvudsäte i Austin, Texas i USA, har cirka 2500 anställda världen 
över och ingår i Assa Abloy-koncernen. Företaget finns även representerade i Sverige. 
Deras främsta fokus är att skapa identiteter med avsikten att säkra och verifiera 
identifikationer vilket möjliggör säkra transaktioner och produktivt arbete. 
Personidentifikation, spårning av material och tillgångar, RFID-teknik och 
accesskontroll är områden som går under företagets portfolio. HID Global är alltså dels 
en mjukvaruleverantör men även hårdvaruleverantör.  
 
Sedan 2016 förvärvades dock företaget Bluvision av HID Global och marknadsförs som 
ett eget varumärke. Därmed har Bluvision blivit en del av HID Globals id-
tekniklösningar. Med Bluvision har därmed positioneringsteknik möjliggjorts för 
bolaget. Tekniken är alltså det samma som Intertechna erbjuder- en 
positioneringsteknologi baserad på Bluetooth Low Energy vilket beskrivits ovan. 
 
Företagets framtidsvision är att fortsätta utveckla teknikerna som de tillhandahåller 
idag. 
 
Företagets ledord är mod, etik, realism och innovation.  
 
4.5.5 Infsoft 
 
Infsoft, grundat 2005, startade sin verksamhet i Tyskland. Företaget tog då sin form 
som mjukvaruleverantör kopplat till områden rörande underhållsarbete, guidning i 
lokaler, informationsservice och alarmerande funktioner. Fokus är idag på lokalisering 
och kringliggande service. Hårdvaran köper företaget in av tredje part, men de binder 
inte upp sig till någon leverantör.  
 
Infsoft skiljer på två olika lösningar, dels klientbaserad lokalisering samt serverbaserad 
lokalisering. Den klientbaserade lokaliseringen möjliggör att positionen av en tagg 
beräknas hos användaren, till exempel i en smartphone vilket kräver en applikation. 
Teknologin som kan användas för lokalisering är Wi-Fi, UWB, BLE och Li-Fi (Light 
Fidelity eller VLC som står Visible Light Communication vilket innebär att data 
transmitteras via ljus - detta är dock inget som berörs i rapporten).  
 
Företagets serverbaserade service bygger på taggar och noder (lokaliseringssensorer) 
där positionen bestäms av deras plattform Infsoft LocAware platform. Insofts 
lokaliseringssensorer kan spåra Wi-Fi enheter och Bluetooth Low Energy beacons 
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(taggar). I tillägg kan deras lokaliseringssensorer även installeras med UWB-teknik. I 
förekommande fall går det även att koppla ihop deras inomhuspositionering med RFID-
läsare eller med externt kamerasystem vilket tillåter en korrelation till deras initiala 
lokaliseringsdata.   
 
Kunder som företaget har i sin portfölj är bland andra Frankfurts flygplats, Förenta 
Nationerna, Daimler och Lufthansa.  
 
Användningsområden är bland andra; 

• Spåra passagerarflöde och väntetider. 
• Spårning av godståg i verkstadsindustri och lager. 
• Positionering av säkerhetspersonal på militärområde. 
• Lokalisering av företags trailerflotta på parkeringsyta i syfte att öka den operativa 

produktiviteten. 
• Säkra materialförsörjningen till montering. 

 
Företaget tror på att ha en omfattande plattform med en bred produktportfölj och ser 
sig själv som agnostiker eftersom de inte tror på en enda teknik, speciellt då det finns 
diversifierade användningsområden. 
 
4.5.6 Beacon-Line 
 
Beacon-Line grundades i slutet av 80-talet i Tyskland med syfte att rikta in sig på  start-
ups företag samt mindre företag. Företaget är hårdvaruleverantör säljer BLE-teknik som 
baserar sig på att positioneringssystemet är kopplat med kablar till varandra till skillnad 
från trådlösa lösningar. 
 
Beacon-Line kan erbjuda kunder olika lösningar inom BLE beroende på hur tätt 
installationen skall göras. Mjukvaran köps in från en tredje part som tillsammans med 
Beacon-Line och kund ser över den bästa lösningen för användningsområdet. Datan 
som noderna samlar in kan lagras på olika sätt beroende på vad kunden önskar. Enligt 
företaget är det i Tyskland mycket vanligt att data lagras hos kund på grund av låg tilltro 
till molntjänster. Beacon-Lines kabellösning utmärker sig gentemot konkurrenter då 
den genererar lägre batteriförbrukning och högre tillförlitlighet. 
 
Trots deras inriktning mot startups har företaget en referenslista med företagsnamn 
som Volkswagen, Porsche samt kunder från Tysklands tåg- och flygtrafik. I ett projekt 
tidigare i år tillsammans med Cisco installerades 500 taggar från Beacon-line i 
stadsbussar med huvudsyfte att implementera ett betalsystem i resenärernas 
smartphone. Betalsystemet kände  av när en passagerare gick på bussen och när 
passageraren steg av bussen. Systemet räknade sedan ut hur mycket en passagerare 
skulle betala för resan. För att undvika att kunden betalar för mycket eller för lite 
ställdes det höga krav på tillförlitlighet och säkerhet gällande hantering av resenärernas 
personuppgifter. 
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Beacon-Line kommer att fortsätta att arbeta för att behålla sin marknadsposition och 
utveckla teknik som lämpar sig för företag som inte vill köpa billiga lösningar från Kina. 
Beacon-Line satsar mycket tid och kapital på att utveckla BLE-tekniken för att bli mer 
stabil, säkrare och snabbare.  
4.5.7 Eliko  
 
År 2004 grundades företaget Eliko i Estland som ett spin-off företag med huvudfokus på 
UWB-teknik. Företaget har etablerat sig som en veteran på teknikmarknaden och har 
idag flera stora infrastrukturella projekt i Estland. Eliko är mjukvaruföretag och 
systemutvecklare. 
 
Lösningar som Eliko erbjuder är främst inom UWB-teknik. Det var ett strategiskt beslut 
som företaget tog att fokusera på UWB-teknik då den enligt företaget genererar bäst 
noggrannhet. Dock tillhandahåller Eliko även lösningar inom RFID och BLE. UWB är 
enligt företaget energitörstig och relativt dyr jämfört med passiva RFID-taggar. 
Företaget menar i tillägg att kunden bör bruka tekniken för att positionera rörelser för 
att det ska bli ekonomiskt försvarbart. Det är lätt att utvidga sitt val av RTLS-teknik, då 
deras systemlösning är kompatibel med andra tekniker.  
 
Med hjälp av tekniken har företaget bidragit till att utveckla ett infrastrukturellt projekt 
i Estland. Projektet går under namnet “smart city”. Smart city är ett 
gatbelysningsstyrsystem som gör det möjligt att anpassa gatljuset vilket resulterar i 
besparing av el samt övervakning av nätet vilket har resulterat i mindre 
undehållningskostnaderna. Smart city består av styrsystem och molntjänster för 
realtidshantering.  
 
Ett annat pågående projekt är på en  monteringslina där systemet säkerställer att det är 
rätt mutter som skall monteras. Detta möjliggörs genom att det på förhand har 
programmerats vilken mutter som är den korrekta. När montören monterar känner 
systemet av om det är rätt mutter och om muttern är ordentligt ditskruvad.  
 
Eliko utvecklar dessutom ett projekt inom plockteknik. Projekt benämns “smart glove” 
och har tagits fram för att säkerställa att personalen plockar rätt material vid plockning. 
Ett tagg fästs på handsken som personalen använder för att plocka och skickar således 
information till systemet för att visa om han/hon har varit vid rätt område och insamlat 
korrekt material. Det är idag inte möjligt att veta exakta antalet i kvantitet (exempelvis 
muttrar) som personalen har plockat men en bekräftelse kan ges på att rätt produkt har 
plockats vilket är en kvalitetssäkring.  
 
Elikos framtidsvision är att fortsätta inom industrimiljöer och bilindustri samt 
monteringslinor. En stor utmaning är hur företaget kan förbättra noggrannheten samt 
problemet gällande penetrering av väggar och annan skrymmande utrustning. Vidare 
går det inte att stå över fysikens lagar men företaget åsyftar till att försöka komma runt 
problemet genom att fästa taggar på båda sidorna om en vägg och komma ned till en 
bättre precision.   
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4.5.8 Decawave  
 
 
Företaget Decawave grundades 2004 och har sitt huvudsäte i Irland. Företagets fokus 
ligger på att utveckla chip för UWB-teknik och en majoritet av företagets kundbas 
återfinns inom industri, mobiltelefoni och bilindustrin. Företaget har satsat mycket 
resurser och kapital på att inbringa hög tillförlitlighet gällande positionering, säker 
lokalisering och kommunikation samt att kunna tillhandahålla kunder en strömsnål och 
billig teknik. 
 
Decawave har ett nära samarbete med bland andra H&D Wireless, Quantitec och Eliko.  
 
Företaget har en vision om att kombinera GPS med UWB-teknik för att möjliggöra 
kombination av utomhus- och inomhuspositionering. Företaget har idag etablerat ett 
samarbete med den största GPS-leverantören för att möjliggöra visionen.  
 
4.5.9 Accuware 
 
Accuware grundades 2015 i Florida, USA som ett spin-off företag från Navizon och 
tillhandahåller lösningar för inomhuspositionering i realtid. Accuware utvecklar  RTLS-
hårdvara men erbjuder inte någon mjukvarulösning. 
 
Företaget tillhandahåller flera tekniker för att på bästa sätt kunna möta kundens behov. 
Företaget erbjuder olika lösningar för inomhuspositionering, bland annat Wi-Fi och 
Bluetooth. Installationen av Wi-Fi går på en dag och enligt företaget till en låg kostnad 
då befintligt Wi-Fi-nätverk används. Bluetooth lösningen som Accuware tillhandahåller 
kan integreras med API. Bluetooth har lång batteritid och ett användningsområde är 
positionering av personal och objekt. I tillägg har företaget även videoövervakning. 
 
Företaget har en bred kundbas som innefattar Microsoft, Yahoo, DHL, Intel, Zara, 
Walmart och IBM.  
 
Accuware utvecklar idag nya tekniker som benämns som “Dragonfly”  och “Sentinel”. 
Dragonfly användningsområde är positionering av robotar, drönare och AGV. Sentinel 
användningsområde är att positionera personal med hjälp av  videoövervakning.  
 
4.5.10 7LAB  
 
7Lab är ett svenskt mjukvaruföretag som grundades 2009 och har idag sitt huvudfäste i 
Stockholm. Företaget besitter en bakgrund inom Wi-Fi som är deras främsta 
kunskapsområde och nisch.  
 
Företaget har sedan tidigare en inrättad relation med Scania inom felsökningar på 
produktionsenheten DE. Företaget hjälper Scania att identifiera fel snabbare 
vilket  hjälper produktionen att inte stanna line.  
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7Lab har en lång erfarenhet gällande applikationer och stor kunskap kring vilka 
applikationer som är lämpliga att använda vid en situation.  Företaget är en del av ett 
större bolag vid namn Airista. Airista tillhandahåller BLE-teknik vilket således innebär 
att 7Lab också säljer den tekniken. 7Labs främsta användningsområde är säkerhet, 
effektivitetsförbättring och applikationer.  
 
Lösningarna som företaget tillhandahåller är främst inom Wi-Fi. Vid installation av Wi-
Fi används kundens befintliga näverkstinfrastruktur vilket enligt företaget är deras 
huvudsyfte. För att kunna erbjuda kunder en Wi-Fi-lösning är det således viktigt att det 
finns support tillgängligt om det skulle uppstå problem varför 7Lab erbjuder sina 
kunder lokal support.  
 
En lösning som 7Lab tillhandahåller är inom tung industri där företaget har tagit fram 
en tagg som kan användas för att utlösa krislarm. Användaren får då upp larmet i sin 
dator och kan visuellt se var någonstans det har utlösts. Företaget har idag applikationer 
som kan hjälpa till att öka effektiviteten för personal. Ett exempel på applikationer som 
bidrar till att effektivisera är att samtliga elektriker i en byggnad bär en tagg och således 
blir det visuellt var någonstans alla elektriker befinner sig. Vid behov av elektriker 
tillkallas således personen med systemet.  
 
7Lab har en kundportfölj med tunga namn inom tillverkningsindustrin. Idag har 
företaget kunder som Bofors, Volvo och Boliden. Boliden har idag installerat över 4000 
Wi-Fi-taggar i syfte att öka säkerheten och öka effektiviteten.  
 
Företagets framtidsvision är att fortsätta nischa sig inom Wi-Fi vilket faller sig naturligt 
då det är inom Wi-Fi som 7Lab besitter en stark marknadsposition, har en unik 
kompetens samt ett gott rykte.  
 
4.5.11 Quantitec  
 
Quantitec grundades 2012 i Darmstadt, Tyskland som ett spin-off projekt med 
huvudfokus på IoT-lösningar för produktion och logistik. Företaget var vid denna 
tidpunkt medvetna om att GPS inte fungerar för inomhuspositionering och med 
kännedomen av att 80% av alla aktiviteter sker inomhus var det uppenbart att det fanns 
ett behov.  
 
Quantitec är ett företag som säljer helhetslösningar. Företaget levererar hårdvara och 
tillsammans med kunden utformas en plattform där kunden kan urskilja information 
som har inkommit från läsarna. Quantitec bygger likaså appar som utgår från kundens 
behov.  
 
Företaget marknadsför sin helhetslösning IntraNav som är ett RTLS-system inbegripet 
tekniker som bland annat UWB, RFID, BLE, Wi-Fi Zigbee, kamera, laser och NFC. Den 
insamlade datan kan sedan användas för en rad olika ändamål däribland för att 
konstruera en heatmap, identifiera vibrationer, avvikelser i temperatur hos objekt, 
identifiera väntetider samt för att skicka varningar vid eventuella avvikelser. Quantitec 
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möjliggör det däremot för kunden att välja egen applikationsutvecklare utan 
inblandning från Quantitec vilket ger en ökad frihet. 
 
Volkswagen i Poznan är ett av de företag som anammat Quantitecs RTLS-system. Där 
används tekniken i syfte att materialförsörja de olika arbetsstationerna på 
monteringslinan.  
 
I övrigt har Quantitec kunder som bland andra Bosch, Daimler, Nokia, DHL, Airbus, 
Deutsche Bank, Porsche och DB Schenker.  
 
En stor del av Quantitecs kundbas är just kunder inom fordonsindustrin. Företaget har 
även sett en ökad efterfrågan inom sjukvården och avser därmed att bredda sitt 
kundsegment. 
 
4.5.12 H&D Wireless 
 
Börsnoterade Hitech & Development Wireless grundades 2011 och har sitt huvudsäte i 
Kista i Stockholm. Företaget är en end-to-end systemleverantör och har utvecklat sin 
egen IoT-plattform som kallas “Griffin Iot Cloud Service” vilken gör det möjligt för 
användarna att övervaka, analysera och styra flöden av information.  
 
Företaget har RTLS-tekniker som bland andra Wi-Fi, BLE, UWB, RFID och NFC vilket 
ger företaget skalbarhet i den tekniska plattformen. I H&D Wireless mening skapar 
denna utformning en möjlighet för anpassning till nya kunder med nya 
användningsområden. Vidare är Decawave en underleverantör av UWB-chip till H&D 
Wireless. 
 
Företaget har idag deras RTLS-system installerad i Europas största lekcenter, nämligen 
Exploria utanför Stockholm, där föräldrar med hjälp av uppkopplade armband kan se 
var barnen befinner sig.  Armbandet kan dessutom användas för att betala på 
restaurangerna i anläggningen och gör det i tillägg möjligt för företaget att analysera 
rörelser hos besökarna. H&D Wireless har sedan sommaren 2017 en pilotstudie med 
RTLS-teknologi på Scanias Smart Factory.  
 
Deras vision är att kunna erbjuda kunderna en ökad konkurrenskraft vilket realiseras 
med hjälp av digitalisering av några centrala processer som positionering, övervakning 
och styrning. Företaget har precis övergått från utvecklingsfas till kommersialiseringsfas 
och deras vision är att fokusera på områdena fordonsindustri, logistik och handel främst 
inom Sverige och de nordiska grannländerna.  
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5. Analys & Diskussion  
 
I rapportens femte avsnitt följer en analys av teori ställt mot empiri för att sedan 
utmynna i en diskussion. Avsnittet inleds med att presentera tidigare 
användningsområden där RTLS-system har brukats med kopplingar till 
användningsfallet på Scania. Därefter följer analys samt diskussion kring 
utvärderingskriterierna utifrån hög precision och hög uppdateringsfrekvens. Sedan 
skildras den konceptuella modellen som har tagits fram för att förenkla 
belsutsfattandet vid valet av RTLS-system. Mer ingående beskrivs modellens struktur 
och hur den ska användas. Avsnittet avlutas med att diskutera kring leverantörernas 
roll vid val av RTLS-system. Det specifika användningsfallet som analyseras är som 
tidigare nämnt  
lastbärarna på DE, DT och MS. 
 
5.1 Användningsfall  
 
Med hjälp av det empiriska materialet från produktionsanläggningarna har behov 
identifierats, däribland kvalitetssäkring av lastningen. Mer konkret innebär det att en 
bekräftelse erhålls när rätt gods har lastats i rätt trailer. Denna process sker idag 
manuellt med penna och papper samt med en avbokning mot stödsystemen Mona eller 
SIMAS. Således var det tilltänkt att analysera denna arbetsprocess mot 
utvärderingskriterierna, men vid påbörjandet av analys uppdagades det att för lite 
information hade samlats in om lastsäkringen vilket omöjliggjorde en analys.  
 
Studien analyserar istället utifrån ett av de andra identifierade behoven nämligen att 
positionera objekt med hög precision och hög uppdateringsfrekvens. Definitionen av 
hög precision är upp till 1 meter och för hög uppdateringsfrekvens är det upp till 1 
sekund.  
 
Hög precision och hög uppdateringsfrekvens kan i konkreta fall användas i samband 
med säkerhetsfrågor som till exempel i Dong, Li och Yins studie (2018) där de använde 
ett RTLS-system för att alarmera när personalen på ett konstruktionsområde inte hade 
på sig skyddsutrustning på farliga områden. Kanan, Elhassan och Bensalem (2018)  tog 
även de fram ett RTLS-system ur ett säkerhetstänk. Deras RTLS-system alarmerade 
personal på konstruktionsplatser om ett fordon närmade sig. Systemet gjorde det även 
möjligt att visualisera alla rörelser däribland om personal rörde sig inom ett område 
som var en säkerhetsrisk. Dessa två studier inom konstruktionsbranschen visar hur 
RTLS kan förhindra tillbud (Dong, Li & Yin, 2017; Kanan, Elhassan & Bensalem, 2018).  
 
I marknadsundersökningen presenterades en lösning för hur RTLS-teknik kan 
användas för att säkerställa medarbetarnas säkerhet. Flygplanstillverkaren Boeing har 
ett flertal riskfyllda arbetsmoment i samband med att planen skall målas, där 
personalen bland annat befinner sig på en rullande plattform tiotals meter upp i luften. 
RTLS-lösningen, som var en kombinerad UWB- och RFID-teknik, stannade plattformen 
så snart RTLS-tekniken kände av att arbetaren befann sig i en riskfylld position.  
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En liknelse kan dras till arbetsmomenten på Scania där lastningen av gods sker i tätt 
samarbete med lastbilschauffören. I en högljudd miljö, med begränsad uppsikt och med 
liten tidsmarginal kan det påverka truckpersonalens uppmärksamhet. Om personalen 
inte är uppmärksam på var chauffören befinner sig kan olyckan snart vara framme. Ett 
RTLS-system med hög precision och uppdateringsfrekvens kan således förebygga 
sådana olyckor. 
 
I en annan studie (Cobbley, 2011) användes ett RTLS-system i en sjukhusmiljö i syfte att 
lokalisera var tillgängliga rullstolar och sängar fanns. Således kunde sjukhuset bistå med 
ökad patientservice.  
 
En koppling om att lokalisera objekt kan göras mot produktionsenheten DE. Där 
förekommer det dagligen att personalen letar efter motorer som av olika anledningar 
hamnat utanför det vanliga flödet. Genom att lokalisera via association, det vill säga 
genom att lokalisera en motorpall (tillgång) fås även kännedom (association) om var 
motorn befinner sig. Hög precision och hög uppdateringsfrekvens kan således ge 
tillförlitlig information om var motorn befinner sig och således reducera sökandet av 
motorerna. 
 
Ett befintligt användningsfall som presenterades i samband med 
marknadsundersökningen rörde fordonstillverkaren Ford och hur ett RTLS-system 
lokaliserade rack i produktionsanläggningen. Genom RTLS-systemet blev det möjligt att 
positionera både tillgängliga och upptagna rack. Lösningen medförde effektivisering av 
produktionsplaneringen då personalen inte fysiskt behövde gå ut och räkna eller leta 
efter rack.  
 
Likt Ford har även Scanias produktionsenhet DT ett snarlikt problem där behov finns 
att åskådliggöra tillgängliga rack i ett planeringssyfte. Det största problemet är att 
produktionsenheten inte vet antalet rackmodeller som kommer i retur från kunderna, 
men studien kan ändå analysera utifrån att lokalisera modellerna internt på DT. 
Därmed slipper personalen lägga resurser på att räkna rackmodellerna lokalt hos sig. 
Med hjälp av RTLS-system med hög precision och hög uppdateringsfrekvens får 
anläggningen total kontroll över lastbärarna vilket därmed kan understödja 
produktionsplaneringen.  
 
I marknadsundersökningen framkom ett liknande användningsfall med att visualisera 
lastbärare. Det berörda företaget hade tidigare ingen ordentlig uppfattning om antalet 
lastbärare i deras flöden vilket ledde till nyanskaffningar för att undvika 
produktionsstopp. Med hjälp av RTLS-system har företaget istället kontroll över 
lastbärarflödet och kan därmed säkerställa sina produktionsprocesser. I tillägg har man 
med hjälp av geofence skapat rutiner för hur många lastbärare det ska vara i specifika 
zoner. RTLS-systemet uppmärksammar således användarna när nivåerna understiger 
de förutbestämda kvantiterna.   
 
Genom att välja en RTLS-teknik med  hög precision och hög uppdateringsfrekvens får 
användaren information i så nära realtid som möjligt vilket gör att analyserna som 
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skapas utifrån den insamlade datan blir mer ackurata och valida. Har en tagg i tillägg 
andra mätvärden som temperatur och vibrationer kan desto fler analyser göras vilket 
blir ett ytterligare steg i rationaliserade processer.  
 
5.2 Utvärderingskriterier 
 
Ett av syftena med examensarbetet är att ta fram utvärderingskriterier som kan 
användas som ramverk vid val av teknik. Bakgrunden till utvärderingskriterierna 
grundar sig i tidigare forskning. Forskare menar att företag behöver anamma RTLS-
teknik med stor försiktighet då tekniken inte kommer att fungera väl om den inte 
anpassas till de givna förutsättningarna (Budak och Ustundag, 2015; Wang et al. 2013). 
Att fatta beslut med hjälp av utvärderingskriterier blir således nödvändigt.  
 
I det föreliggande fallet på Scania finns begränsningar som kan förhindra och/eller 
komplicerar valet av RTLS-teknik. Metall, vatten och trä är material som enligt Malik 
(2009) försvårar användningen av RTLS-tekniken, vilka även är material som 
förekommer i de studerade produktionsenheterna.    
 
I följande avsnitt kommer ovan användningsfall med hög precision och hög 
uppdateringsfrekvens att analyseras och diskuteras mot utvärderingskriterierna 
samtidigt som produktionsmiljöerna behöver beaktas. Det bör observeras att denna 
studie inte analyserar eller diskuterar ur ett ekonomiskt perspektiv med kvantifierade 
siffror även om det flertalet gånger nämns om kostnader i detta kapitel. Vissa 
utvärderingskriterier påverkar nämligen kostnadsbilden vilket således gör det 
oundvikligt att diskutera om.  
 
5.2.1  Räckvidd 
 
Räckvidd har av Wang et al. (2013) lyfts fram som en viktigt faktor vid beslutsfattande 
av RTLS-system. Räckvidd indikerar på vilken verkningskrets teknikerna har och 
således hur stort område varje teknik klarar av att täcka in. Vill användaren utöka 
räckvidden är det nödvändigt att installera flera läsare. Räckvidden skiljer sig åt mellan 
teknikerna och enligt Malik (2009) har användarens behov stor inverkan på vilken 
räckvidd som lämpar sig bäst. Det skiljer sig således mellan att positionera på zon-nivå 
och på subrums-nivå. 
 
Vilken teknik som lämpar sig bäst är till stor del beroende på vilka förutsättningar som 
finns i omgivningen. BLE, UWB, Wi-Fi och RFID är mer eller mindre lämpliga att 
använda beroende på situation. Det är alltså återigen användarens behov som styr 
vilken räckvidd som är tillräcklig för ändamålet (Malik, 2009; Wang et al. 2013).  
 
Enligt tidigare forskning har BLE en räckvidd på 10-15 meter och således bör det 
installeras accesspunkter var 10-15 meter för att tillförlitligheten skall bli hög (Malik, 
2009). Klassificeras miljön som komplex vilket innefattar mycket buller och utrustning 
kan signalen tillika räckvidden påverkas. Enligt Cisco har Ultra-Wideband en räckvidd 
på 5 meter och teknikens precision är mellan 30 centimeter upp till en meter. Malik 
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(2009) menar att tekniken är relativt immun mot störningar från omgivningen. Vidare 
menar han att UWB har hög funktionalitet trots en omgivning bestående av metall, golv, 
väggar och tak. 
 
Enligt Malik (2009) har Wi-Fi en räckvidd på 10-30 meter. Det innebär således att 
teknikens verkningskrets är det dubbelt så stor som UWB. Wi-Fi är idag en 
standardfunktion som ingår i mycket nyproducerad teknik vilket således kan innebära 
störningar på nätverket. Det som kan störa teknikens funktionalitet är när fler enheter 
kopplas på samma nätverk och därmed blir nätverket långsamt. Prestanda, räckvidd och 
tillförlitlighet blir följaktligen lidande (Wang et al. 2013).   
 
Hur lång räckvidd RFID har är beroende av om taggarna är aktiva eller passiva. 
Verkningskretsen skiljer sig kraftigt mellan de två. Aktiv RFID har en räckvidd på 30 
meter (Mautz, 2012). Malik (2009) menar att räckvidden för passiv RFID är mellan 6-
20 meter medan Mautz (2012) hävdar att räckvidden enbart är två meter. Det är således 
svårt att fastställa vilken räckvidd för passiv RFID som är korrekt. 
 
Teknikerna har som tidigare nämnt begränsningar i räckvidd. I en produktionsmiljö 
finns det objekt som stör verkningsgraden och därmed tillförlitligheten. För att täcka in 
ett större område och således utvidga räckvidden går det inte att lösa problematiken 
genom att installera flera taggar. Ska användaren öka utvidgningen är det fler 
lokaliseringssensorer som behöver installeras (Malik, 2009).   
Teknikens räckvidd ger således användaren ett hum av hur många lokaliseringssensorer 
som det behövs installeras för att täcka in önskat område (Malik, 2009). Omgivningen 
på Scania består företrädesvis av material, maskiner, ställage och fordon i metall och det 
är mycket buller samt personal i produktionen. Enligt tidigare forskning kan många 
tekniker påverkas negativt av dessa karaktärsdrag och således ger det en inskränkning 
på räckvidden. 
 
Samtliga tekniker (UWB, BLE, RFID, Wi-Fi) kan brukas i miljöer med mycket 
utrustning och personal, vilket tidigare forskning påpekat i studier som gjorts i 
sjukhusmiljöer och konstruktionsbranscher (Li et al., 2016; Kamel Boulos & Berry, 
2012). Scanias miljö skiljer sig dock från dessa då verkstadsmiljöer klassas som hårda 
miljöer. Samtliga forskare är överens om att omgivningen har en direkt inverkan på 
teknikens räckvidd. Det innebär att en teknik som genererar hög räckvidd på ett sjukhus 
inte kan garantera lika hög räckvidd i en industrimiljö. RFID har en räckvidd som 
varierar beroende på taggtyp, dock är tekniken störningskänslig mot de karaktärsdrag 
som kan återfinnas i industrimiljö (Maik, 2009; Mautz, 2012; Ergen, E., Akinci, B., 
Sacks, R., 2007).  
 
Det finns många faktorer som stör Wi-Fi i en verkstadsindustri just för att teknologin är 
tillgänglig i ett stort antal enheter idag. Det medför en påfrestning på företagets nätverk 
(Wang et al. 2013). På Scania finns det Wi-Fi i samtliga produktionsenheter och en stor 
del av maskinerna är uppkopplad mot nätverket. Det är inte enbart maskinerna som 
nyttjar företagets nätverk utan personal och arbetsdatorer kopplar upp sig mot 
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nätverket vilket försämrar nätverkets hastighet. Behovet av hög uppdateringsfrekvens, 
hög noggrannhet och hög precision blir således lidande av Wi-FI störningskänslighet.  
 
Ultra Wideband är lämplig att använda för inomhusmiljöer som erfordrar hög precision 
och hög tillförlitlighet (Porcino D., Hirt W, 2003; Malik, 2009). Dock kan teknikens 
precision påverkas negativt av materialet som återfinns i en industrimiljö. Enligt Malik 
(2009) är det fördelaktigt att använda UWB i en miljö som har mycket metall på grund 
av att pulserna som tekniken skickar ut är låga. Tekniken har en räckvidd på cirka fem 
meter vilket indikerar på att en relativ tät installation av lokaliseringssensorer är 
nödvändig. Å andra sidan är tekniken lämplig just för inomhuspositionering på grund 
av dess bandbredd och höga precision.  
 
Likt Wi-Fi är BLE idag en standardfunktion i samtliga tekniska innovationer. Det 
innebär att många enheter kan vara uppkopplade samtidigt och därmed försämras tiden 
för enhetssökandet. BLE är mycket störningskänsligt mot komplexa inomhusmiljöer 
vilket innebär att tekniken har svårigheter att penetrera industrimaterial. 
Lokaliseringsensorer bör installeras var 10-15 meter för att generera en hög 
tillförlitlighet. Behovet av hög uppdateringsfrekvens och hög precision har svårt att 
uppfyllas på grund av teknikens störningskänslighet av industriell miljö men även på 
grund av dess oförmåga att klara hög precision och hög uppdateringsfrekvens.   
 
5.2.2 Responstid  
 
Malik (2009) har i sin utvärdering av RTLS-teknik definierat responstid som tiden det 
tar från att systemet skickar ut signalen till att information mottages tillbaka och en 
positionering kan beräknas. Responstid säger således hur  lång tid det tar innan 
informationen blir tillgänglig. I Budak och Ustundag (2013) modell belyser de 
responstid som ett viktigt led i ett tekniskt syfte. Budak och Ustundag (2013) menar att 
responstid bland annat ska tillhandahålla användaren information. Således är Malik 
(2009) och Budak och Ustundag (2013) överens att responstid är något som 
användaren bör överväga. Responstiden påverkar tillförlitlighet och precision.  
 
En teknik som har långsam responstid är mindre lämplig att välja för positionering av 
förflyttningsbenägna objekt såsom människor, truckar, lastbärare eller AGV (Malik, 
2009). Malik (2009) menar att responstiden påverkar hur snabbt informationsflödet 
når mottagaren och det i sin tur precisionen av objektet.   
 
Bluetooth finns idag tillgängligt i majoriteten av moderna utrustningar vilket således 
kan indikera på att tekniken är etablerad hos användarna. Vid användningen av BLE 
som positioneringsteknik skickas en enhetsförfrågan för att möjliggöra positionering. 
Tiden för processen blir mellan 15-30 sekunder (Malik, 2009).   
 
UWB-teknikens stora fördel är att den inte påverkas nämnvärt av andra installationer i 
omgivningen, vilket gör tekniken attraktiv för positionering (Arias-de Reyna E., Mengali 
U, 2013; Krishnan S., Sharma P., Guoping Z., Woon O, 2007; Malik, 2009). Enligt 
Kanan, Elhassan och Bensalem (2008) har UWB en responstid på en sekund.  
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Wi-Fi finns idag installerat på samtliga produktionsenheter. Tekniken blir påverkad av 
materialen och objekten som är karaktäristiska för en industrimiljö. I den insamlade 
teorin finns ingen uppgift angående Wi-Fis responstid. 
 
RFID har svårt att generera tillförlitlig information på grund av att tekniken har 
svårigheter med att agera i en industrimiljö. Malik (2009) menar att RFID inte har 
potential att penetrera metaller som järn och stål vilket återfinns i stora delar av Scanias 
produktionsenheter. Att ha en hög responstid kan vara  en nödvändighet i en miljö där 
objekt är dynamiska. I det föreliggande fallet på DE, DT samt MS är lastbärarna 
dynamiska i den mening att de förflyttas flertalet gånger under en dag. Är behovet att 
veta en position på lastbärarna i realtid blir det således nödvändigt att tekniken 
levererar en hög responstid. 
 
RFID har en responstid på en sekund vilket forskarna anser är nära realtid (Kanan, 
Elhassan och Bensalem, 2018). Tekniken har som tidigare nämnt svårigheter med att 
positionera objekt i en verkstadsmiljö som Scania vilket gör den mindre lämplig att välja 
sett ur ett realtidsperspektiv.  
 
Beroende på ändamål varierar således behovet av hög eller låg responstid. I fallet med 
transportplaneraren på DE som dagligen går ut för att leta efter motorer kan en 
responstid på en sekund anses som god, men kanske till och med för god för ändamålet 
då motorerna inte rör sig så pass snabbt och ofta att en respondstid på en sekund är 
nödvändig. Å andra sidan är det inte heller önskvärt med för låg responstid heller då det 
kan ge skevhet i objektets position när det väl blir aktuellt att lokalisera objektet. 
 
I den insamlade teorin återfanns ingen exakt responstid gällande Wi-Fi, forskarna 
menar dock att tekniken kan generera en responstid i realtid. På grund av avsaknaden 
av informationen blir det således svårt att hävda om Wi-Fi är ett alternativ att överväga 
vid val av RTLS-system sett ur kriteriet responstid. Enligt teorin kan Wi-Fi generera 
responstid i realtid, men frågan blir således hur forskarna har definierat realtid för att 
kunna ta ställning.  
 
Att välja en teknik som genererar en låg responstid kan anses vara mindre lämpligt i en 
miljö med objekt som är mobila. På DE, DT och MS förflyttas komponenterna ett flertal 
gånger per dag för att i sista arbetsmomentet skickas till slutkund. Motorerna och 
axlarna kännetecknas därmed av dynamik vilket innebär att objekten är i ständig 
rörelse. Dessa faktorer tyder på att responstiden behöver vara hög.  
 
UWB har en responstid på ungefär en sekund (Kanan R., Elhassan O.,Bensalem R., 
2018) och sänder således information frekvent till användaren som kan lokalisera 
objektet. Taggen som möjliggör positioneringen kommer att fästas på en lastbärare som 
består av metall vilket kan tänkas störa tekniken, men Malik (2009) menar att tekniken 
inte störs av metall.  
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Utifrån kraven hög uppdateringsfrekvens och hög precision kan UWB  anses lämplig. 
Jämfört med BLE som har förfrågning process som tar mellan 15-30 sekunder är UWB 
den teknik som kan anses mest passande för inomhuspositionering. Anledningarna 
anses vara för att den inte störs av andra RF installationer och tack vare sin höga 
precision och höga uppdateringsfrekvens. 
 
Om  behovet är att förbättra säkerheten vid utlastning på DE och DT är det nödvändigt 
att välja en teknik med hög responstid och hög uppdateringsfrekvens. Att bruka BLE 
som har ett förfrågningsförfarande uppemot 30 sekunder är således inte optimalt för att 
det tar för lång tid för tekniken att hinna alarmera och följaktligen är olyckan vara 
framme.  
 
Eftersöks det hög uppdateringsfrekvens är UWB sett ur tidigare forskning ett bra 
alternativ. Tekniken påverkas av omgivningen, dock inte i lika stor grad som övriga.  
 
5.2.3 Tillförlitlighet 
 
Tillförlitlighet har i forskning av Budak och Ustundag (2013) framförts som en viktig 
faktor vid beslutsfattande av RTLS-system. Budak och Ustundag (2013) menar att 
snabbhet/responstid, noggrannhet/precision och tillförlitlighet är kriterier som 
användare normalt önskar vid spårning av material, personal och utrustning. 
Tillförlitlighet handlar om att användaren skall kunna lita på att datan stämmer. 
Tillförlitligheten påverkas av omgivningen och således kan en teknik som fungerar bra i 
en sjukhusmiljö inte generera samma resultat i en verkstadsmiljö på grund av 
omkringliggande material.  
 
För att användaren ska känna tillförlitlighet till systemet fordrar det att behovet av 
underhåll är lågt och att risken för driftstörningar är låg. Det innebär att ju mindre 
resurser som användaren behöver avsätta för att underhålla systemet för att det fungera 
korrekt desto mer ökar tillförlitligheten. Det innebär således en kostnadsbesparing sett 
till underhållskostnader. 
 
UWB, Wi-Fi, BLE och RFID påverkas olika av det material som finns i omgivningen. En 
industrimiljö är enligt forskarna en hård miljö vilket innefattar buller, smuts och metall 
(J. Song et. al 2006). Det innebär att samtliga tekniker med stor sannolikhet kommer 
att utsättas för störningar i en verkstadsindustri som Scania. Malik (2009) menar att 
UWB är lämplig att använda för att positionera objekt i verkstadsindustri och att 
tekniken är tillförlitlig att bruka med hänsyn till de frekvenserna som tekniken använder 
sig. 
 
Det som stör Wi-Fi och därmed påverkar tillförlitligheten är enligt Malik (2009) den 
belastning som tekniken genererar på nätverket som blir för stor vilket således 
nätverket inte klarar av. Konsekvensen är att nätverket blir långsamt. En annan faktor 
som stör tillförlitligheten är att allt fler enheter idag har Wi-Fi inbyggt i mobiltelefoner 
och datorer vilket således medför att fler enheter kommer kopplas upp på nätverket. Det 
bidrar till ökad belastning på nätverket och därmed en inverkan på tillförlitligheten.  
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Tidigare studier visar att RFID-tekniken störs av buller, smuts och metall alltså de  som 
forskarna anser utgöra en hård miljö (Wang et al. 2013). Risken som föreligger med att 
installera RFID i en industrimiljö är att användaren installerar för få läsare vilket 
innebär sämre precision. Enligt Malik (2009) har RFID svårt att identifiera vilken sida 
om en vägg ett objekt befinner sig. Om ett objekt befinner sig intill en vägg i byggnaden 
kan RFID tolka det som att objektet är utanför byggnaden. Svårigheten att lokalisera 
vilken sida om en vägg ett objekt befinner sig medför att användaren kan få felaktig 
information. RFID kan inte penetrera golv eller tak med tillräckligt god precision (E. 
Ergen, B. Akinci, R. Sacks. 2007). Det som påverkar tekniken är vilken typ av material 
som är dominerande i omgivningen. Består omgivningen till stor del av metall eller 
vätskor kommer ge en hög dämpningseffekt (Wang et al. 2013) och därmed påverka 
tillförlitligheten.  
 
Det som stör BLE och  påverkar tillförlitligheten, är att flertalet Bluetooth-enheter kan 
vara aktiverade samtidigt på grund av att det är en standardfunktion vilket påverkar 
enhetssökandet. Liksom RFID påverkas BLE av närheten av metall och vätskor vilket 
genererar hög dämpningseffekt som påverkar tillförlitligheten vid fastställandet 
av  position.  
 
Tillförlitlighet innebär som tidigare nämnt att informationen som mottages är korrekt 
och användaren skall kunna lita på att informationen stämmer. RTLS- systemet ska 
eliminera momentet med att behöva gå ut och dubbelkolla att informationen stämmer. 
Behöver användaren gå ut och försäkra sig om att informationen stämmer, då 
försvinner hela poängen med RTLS system. Systemet måste vara tillförlitligt och då 
måste rätt teknik fungera i den omgivningen som behovet applicerats på. Momentet 
med att dubbelkolla information finns idag på DE och DT. På DT är det vid mottagandet 
av axlar då personal fysiskt behöver gå ut och räkna hur många av vardera rackmodell 
som kunderna har returnerat. På DE blir tillförlitligheten viktig för transportplaneraren 
att han mottager information som stämmer gällande motorns placering.  
 
Med hög precision och hög uppdateringsfrekvens är det av största relevans att 
informationen som mottages stämmer. Om informationen inte stämmer kan det leda till 
att felaktiga beslut fattas. En RTLS-system som genererar osann information gör att 
hela poängen försvinner. 
 
Wi-Fi och RFID är tekniker som enligt litteraturen lätt störs av omgivningen. BLE kan 
störas ut om flera Bluetooth-enheter och andra radiofrekvenstekniker är igång samtidigt 
vilket gör det svårt vid enhetsförfrågandet att hitta den rätta taggen. RTLS-system 
baserat på BLE kan därmed komplicera lokaliseringen av den specifika taggen. Malik 
(2009) menar att UWB är tillförlitlig att använda för positionering inom 
verkstadsindustrin.  
 
För att information skall bli tillförlitlig är det viktigt att välja tekniken som påverkas 
minst av yttre faktorer. Omgivningen blir således avgörande för att tillförlitligheten skall 
bli hög. De undersökta produktionsenheterna på Scania består till stor del av mycket 
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metall och det är i tillägg mycket människor som jobbar i produktionen. Det innebär 
således att en teknik som störs ut av metall är inte att föredra i en verkstadsmiljö 
som  Scanias.  
 
UWB är den teknik som är mest lämpad för positionering i verkstadsmiljö för att den 
stör inte andra installationer som bygger på radiofrekvens (Arias-de Reyna E., Mengali 
U, 2013; Krishnan S., Sharma P., Guoping Z., Woon O, 2007; Malik, 2009).   
 
Hög tillförlitlighet kommer innebära att positionen som har angetts för en motor 
stämmer och att transportplaneraren kan gå dit med säkerhet för att hitta motorn. Data 
som genereras ur RTLS-systemet blir därmed mer valid och bättre analyser kan därmed 
göras. 
 
5.2.4 Precision och noggrannhet  
 
Precision och noggrannhet har tagits upp som viktiga tekniska faktorer att beakta vid ett 
beslutsfattande av RTLS-system (Budak & Ustundag, 2015; Wang et al. 2013) och 
användarens lokaliseringsbehov är avgörande för valet av hög eller låg precision.  
 
Omgivningen har stor inverkan på huruvida precisionen blir hög eller låg. Består 
omgivningen till stor del av metall eller vatten blir dämpningseffekten hög jämförelsevis 
om miljön består av trä eller glas blir dämpningseffekten lägre (Wang et al. 2013). 
Utrustning som återfinns i en industrimiljö är maskiner, verktyg, material och personal 
vilket påverkar precisionen hos en teknik. Det innebär att denna typ av materia stör, 
splittrar eller reflekterar signalerna vilket ger en lägre precision (Malik, 2009). 
 
Teknikerna skiljer sig åt gällande precision. Malik (2009) har i sin studie definierat 
noggrannheten för samtliga valda tekniker. UWB har en noggrannhet på 30 centimeter 
upp till 1 meter och Malik (2009) menar att den höga noggrannheten beror på de korta 
radiovågorna som generar en hög tillförlitlighet. Vidare är noggrannheten för BLE 2 
meter. Precisionen för RFID är beroende på vilken tagg som används. En passiv RFID 
tagg har noggrannhet på en meter medan aktiv RFID har noggrannhet på  mellan 1-3 
meter (ibid) .  
 
Enligt Uckelman och Romagnoli (2016) lämpar sig inte Wi-Fi som positioneringsteknik 
i en industrimiljö på grund av teknikens låga precision. Cisco menar att precisionen kan 
variera från en till tre meter.  
 
På produktionsenheterna har det studerats hur lastbärarna rör sig i produktionen och 
vilka moment som lastbärarna är involverade i. Som nämnt i ett tidigare avsnitt 
använder DE ett stödsystem som heter Mona. Vid positionering av lastbärare på DE kan 
Mona fungera som en uteslutningsmetod då systemet visar var motorn senast 
registrerades i produktionen och således vilka arbetsstationer som motorn har passerat. 
Det behövs dock ett system som med hög tillförlighet som kan presentera 
realtidsinformation om var lastbärarens placering är i anläggningen. 
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BLE har enligt Malik (2009) precision på 2 meter. När BLE positionerar ett objekt 
skickas en förfrågningsprocess till lokaliseringssensorerna för att kunna generera en 
position. Denna förfrågningsprocess kan ta uppemot 30 sekunder och under denna tid 
kan ett objekt ha förflyttat sig.   
 
Det handlar om att precisionen således utgör en central del i behovet att positionera i 
realtid. Liksom i övrigt beslutsfattande kring RTLS är det behovet som styr. Är det 
önskvärt att positionera ett objekt på zon- nivå ställs andra krav på precision än 
positionering på subrums-nivå då uppdateringsfrekvens rekommenderas att vara hög.  
 
På DE, DT och MS förflyttas racken/motorpallarna flertalet gånger med truck. Med 
vetskapen om racken/motorpallens rörelsemönster som visualiserats i flödeskartor 
indikerar det på att användaren bör välja en teknik med hög precision. BLE och UWB 
kan i denna utvärderingskritet om precision anses vara mest lämpade gällande. 
Utmaningen med BLE är svårigheten med att generera data i realtid på grund av 
förfrågningsförfarandet som tar mellan 15-30 sekunder. En miljö som Scania är 
dynamisk där lastbärarna förflyttas till olika arbetsstationer och således kan behovet 
med hög uppdateringsfrekvens vara önskvärt 
 
Är behovet att positionera på zon-nivå eller närvarobaserat på objekt som inte förflyttar 
sig lika mycket som lastbärarna kan BLE fungera. Precisionen och tillförlitligheten 
kommer således anses vara fullgod för tekniken och acceptabel för det specifika behovet. 
Är behovet positionering på centimeternivå är UWB ett bättre val. UWB har hög 
uppdateringsfrekvens och hög precision vilket således gör tekniken fullgod som val av 
RTLS-teknologi. 
 
Genom hög precision och hög uppdaterringsfrekvens kan DE och DT positionera 
lastbärarna i realtid och därmed bruka data för att göra djupare analyser. En hög 
uppdateringsfrekvens genererar mer data in till användaren jämfört med låg 
uppdateringsfrekvens vilket innebär att analyser inte kan göras på lika djup nivå.  
 
5.2.5  Installation 
 
Installation är ett givet moment vid implementering av RTLS-system. Wang et al. (2013) 
menar huruvida installationen blir lyckat eller ej är beroende av installation- och 
implementeringsfasen. Installationsmomentet är ett kritiskt moment som kan innebär 
stora kostnader för företaget om infrastrukturen behöver byggas ut eller om företaget 
behöver hjälp av leverantören.  
 
Wang et. al (2013) menar att installation sätter grunden för kostnaderna och hur lyckad 
implementeringen av RTLS-tekniken kommer att bli. Huruvida en installation sker 
snabbt och problemfritt beror till stor del på hur befintlig infrastruktur ser ut inom 
produktionsanläggningen. I vissa fall användaren behöver ändra sin infrastruktur 
genom att riva väggar, borra hål eller dra in el för att möjliggöra installation.  Vissa 
tekniker kommer att kräva mer av användaren i form av material som behövs för att 
tekniken överhuvudtaget ska kunna fungera. Kräver tekniken att användaren behöver 
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installera nytt material som eluttag eller kablar, är det viktigt att användaren beaktar 
hur kablar skall dras, var eluttag ska installeras samt hur sensorerna ska placeras. Av 
dessa anledningar kan en installation bli mycket kostsam. Om en installation tar lång tid 
och är komplicerad återspeglar detta sig när/om det avinstalleras.  
 
Wang et al. (2013)  menar att det blir avgörande för användaren att installationen sker 
smidigt utan att störa den dagliga verksamheten. Wang et. al menar att en installation 
bör ske inom dagar eller veckor för att minska risken att RTLS-systemet ska påverka 
etablerade IT-lösningar. Många av RTLS-teknikerna kan behöva koppla upp sig på det 
redan befintliga nätverk. Det innebär att nätverket blir långsamt och prestandan för 
RTLS-systemet minskar på grund att fler kopplar upp sig på samma nätverk.  
 
BLE och Wi-Fi finns i stor utsträckning implementerat och installerat i samtliga 
moderna utrustningar och samtliga produktionsenheter har Wi-Fi-nätverk installerat. 
Det innebär således att en stor del av Wi-Fi installationen är gjord men att den kan 
behöva justeras med hänsyn till att möjliggöra positionering. Utifrån 
marknadsundersökningen framgick det att utbudet av leverantörer är stort. Risken som 
föreligger med att koppla på fler enheter på företagets är att nätverket blir långsamt och 
överbelastat.  
 
BLE är idag en standardfunktion och det finns många återförsäljare på marknaden. Likt 
Wi-Fi, är huvudsyftet med tekniken idag inte positionering vilket medför att 
kompletterande installation behöver göras för att förbereda tekniken för ett 
positioneringssyfte.  
 
UWB är den teknik som är minst utbredd hos Scania. Det finns ingen produktionsenhet 
som använder UWB vilket således innebär att installationskostnaden för UWB kan bli 
högre än övriga. Detta på grund av att Scania kan komma att behöva ändra befintliga 
infrastruktur och layout för att ge UWB rätt förutsättningar. UWB är således en dyr 
teknik utifrån ett installationsperspektiv.  
 
Malik (2009) menar att kablar kan i vissa fall behövas dras mellan sensorerna. Dock 
innebär installation av kablar mer utrustning som skall samsas om plats på en 
begränsad yta. Samtliga produktionsenheter har idag platsbrist och tillämpar olika 
nödlösningar för att parera problemet. Med det i åtanken är det inte möjligt för 
installationskomponenter att ta mycket plats.  
 
Gemensamt för alla tekniker är att installationskostnaden är engångskostnad, men en 
framtida expansion bör beaktas då det leder till ytterligare installationer.  
 
Wang et al. (2013) menar att installationen av ett RTLS-system är ett kritiskt moment 
som ställer höga krav på användaren. Detta på grund av att det kräver mycket planering 
gällande hur tekniken optimeras på bäst sätt samt att kunna identifiera vad som ska 
positioneras. Installation är således engångskostnad (Malik, 2009) dock kan 
användaren vid en framtida expansion innebära ny installation. Installationsmomentet 
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är således kritiskt ur den aspekten att den lägger grunden för huruvida användandet av 
tekniken kommer bli lyckat eller inte (Wang et al. 2013).  
 
Installationen skall ske i skymundan av den dagliga verksamheten, vilket innebär att 
installationsprocessen skall inte störa den dagliga verksamheten.  
 
När teknikerna installeras baseras de på hur omgivningen ser ut där och då. Om 
produktionslayouten skulle ändras innebär det således att installationen behöver 
justeras. Samtliga tekniker är känslig för om layouten skulle förändras. Å andra sidan 
kan det diskuteras kring hur ofta en produktionslayout ändras. Det är viktigt att 
eventuella framtidsplaner beaktas vid val av RTLS-system, då detta kan påverka 
funktionen för RTLS-systemet och troligtvis måste sensorerna därmed anpassas till den 
nya layouten. 
 
Tidigare forskning menar på att användaren kan komma att behöva ändra 
infrastrukturen för att ge tekniken rätt förutsättningar. Forskarna menar på att det kan 
bli aktuellt att eventuellt riva väggar samt dra om el för att ge tekniken de rätta 
förutsättningarna. Det innebär således en stor kostnad för företaget och kan medföra att 
tekniken väljs bort på grund av den höga kostnaden som det medför. Det antas istället 
mer troligt att ett RTLS-system väljs utifrån den befintliga miljön. Ett RTLS-systems 
lyckande definieras delvis av att det är korrekt anpassat och tillika installerat till den 
rådande omgivningen.  
 
5.2.6 Användarvänlighet  
 
Användarvänlighet är enligt tidigare studier är ett grundkriterium vid val av RTLS-
system. Budak och Ustundag (2015) menar att användarvänlighet är viktigt  för att det 
talar om hur enkelt det är för berörande personal att använda tekniken. Budak och 
Ustundag (2015) menar att ska vara enkelt för personalen att ta till sig tekniken för att 
sedermera  behärska tekniken i dagligt arbete. För att tekniken ska kunna 
implementeras med framgång är det av relevans att tekniken är användarvänlig.  
 
BLE och Wi-Fi är bekant hos användaren för att det finns som grundfunktion i samtliga 
smarta enheter idag. Budak och Ustundag (2015) har klassat användarvänlighet som ett 
viktigt kriterium vid ett beslutsfattande. 
 
RFID och UWB kan således anta vara de tekniker som ställer störst krav på användaren. 
Detta på grund av att användningen inte är lika utbredd som övriga tekniker. Det 
innebär att UWB och RFID kan ses som mindre användarvänligt med hänsyn till att 
kunskapen är begränsad.  
 
Vid beaktandet av användarvänlighet bör det undersökas hur installation och 
implementering sker in i det dagliga arbete på enklaste sätt. Blir installationen fel kan 
det innebär merkostnader i form av ominstallation och service. Användarvänlighet 
innebär även att programmet, alltså mjukvaran, som används för analys och tolkning av 
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data är användarvänlig. Berörd personal ska på ett enkelt sätt kunna navigera i 
applikationen. 
 
Användarvänlighet handlar om att tekniken skall kunna brukas korrekt, vilket innebär 
att är det viktigt att berörd personal förstår hur tekniken används och hur mjukvaran 
fungerar för att på ett korrekt sätt kunna utläsa data. Budak och Ustundag (2015) menar 
att användarvänlighet är hur enkelt det är för användaren att bruka tekniken i det 
dagliga arbetet.  
 
Hur tekniken kan anses vara användarvänlig är beroende på leverantören. 
Applikationen där datan åskådliggörs ska vara lätthanterlig och ska i tillägg vara  lätt att 
utläsa. Ett användarvänligt gränssnitt är därför attraktivt för företaget. Ett invecklat 
program kan få en motsatt effekt och istället skapa frustration hos användaren. Vad är 
vinningen med ett RTLS-system om inte applikationen är användarvänlig. För att göra 
en utvärdering av ett RTLS-system kan det därför vara värt att utföra en pilotstudie. 
Således ges en konkret bedömning till hur RTLS-systemet med tillhörande mjukvara 
fungerar i praktiken. Det är således upp till leverantören att skapa en plattform som är 
användarvänlig. Hög precision och hög uppdateringsfrekvens är därmed inte avhängig 
tekniken utan mer en fråga för RTLS-leverantören.     
 
5.2.7 Säkerhet 
 
Säkerhet har av tidigare studier betecknats som en viktig faktor vid val av RTLS-system. 
I Budak och Ustundags studie (2015) tog de fram säkerhet som en bedömningsgrund 
och i likhet lyfte även Wang et al. (2013) fram säkerhetsfrågorna (av de kallat Network 
Interference and Security). Det handlar bland annat om huruvida en 
inomhuspositioneringsteknologi kan störa eller störas av det befintliga nätverket, om 
hackare kan manipulera och komma åt viktig information ur teknologin och om RTLS-
systemet har en reaktiv åtgärd om en tagg blir avmonterad ett objekt. 
 
I fallet med bluetooth-teknologi har idag många tekniska utrustningar tillgång till 
bluetooth bland annat mobiltelefoner, trådlösa högtalare och datorer (Malik, 2009). 
Dessa enheter kan i många fall inneha radiofrekvensnivåer som kan störa en RTLS-
teknologi som är baserad på BLE och i värsta fall kan tekniken utsättas för blockering. 
Detta innebär då att tekniken slutar fungera. 
 
Ultra Wideband är istället en teknik som har hög bandbredd, skickar svaga 
radiosignaler och som därmed inte stör befintlig  teknik som använder sig av exempelvis 
smalbandig radioteknik. Vidare anses tekniken vara generellt säker på grund av dess 
unika format (Malik, 2009). 
 
RTLS-system med Wi-Fi-teknik har en fördel då det kan använda befintligt Wi-Fi-
nätverk (Malik, 2009). Därmed kan installationskostnader hållas nere. Samtidigt som 
det är en fördel blir det också en nackdel då nätverket utsätts för en högre påfrestning 
vilket därmed sinkar prestationen för RTLS-systemet, men även för nätverkets 
befintliga användning. Enligt Wang et al. (2013) måste således nya lokaliseringssensorer 
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installeras. Likt bluetooth kan Wi-Fi också störas av en rad andra enheter om 
radiofrekvensen ligger på samma nivå vilket leder till sämre anslutning och lägre 
prestation (ibid). 
 
RFID-tekniken kan som tidigare nämnt basera sig på olika former av taggar, i huvudsak 
passiva och aktiva. Medan passiva triggas vid försörjning från en läsare, skickar aktiva 
taggar konsekvent ut signaler vilket kan störa och störas av andra tekniker (Wang et a.l, 
2013). Det finns därmed en risk för interferens vilket enligt Wang et al. (2013) kan vara 
att fel data transmitteras eller att signaler från ett RFID-system misstolkas som valid av 
ett annat system. 
 
På Scania används bland annat Wi-Fi teknik som en stödjande funktion till 
arbetsprocessen i produktionsanläggningarna. För att minimera störningsriskerna på 
befintligt nätverk ska en RTLS-teknik användas som upprätthåller denna säkerhet. Att 
då välja en teknik som minimerar denna form av störning på befintligt nät är därför 
önskvärt. Samtidigt är det också åtråvärt att ha en RTLS-teknik som inte störs av andra 
enheters radioteknik. Enligt Malik (2009) är Ultra-Wideband en teknologi som enbart 
skapar brus och följaktligen ignoreras av till exempel smalbands radioteknik medan 
RFID, Wi-Fi och BLE har en större benägenhet att störas av enheter som sänder på 
samma frekvenser. 
 
Teknikens trådlösa funktion handlar inte bara om att bli påverkad av andra enheter. Det 
öppnar också upp ett forum för hackare och obehöriga att blockera, manipulera, avleda 
och störa RTLS-systemet då signalerna är luftburna. I värsta fall kan hackare stjäla 
viktig information eller till och med stjäla det positionerade godset. Därför är det viktigt 
att beakta säkerhetsaspekten vid val av RTLS-system då brister i systemet istället kan få 
allvarliga konsekvenser. Några former av motåtgärder som notifierar om något 
avvikande händer RTLS-systemet är följaktligen en nödvändig lösning. 
 
Behovet om hög precision och hög uppdateringsfrekvens är därför delvis avhängig 
tekniken. Det som eventuellt äventyrar säkerheten av befintligt nätverk men även RTLS-
systemet är att till exempel Wi-Fi och BLE är tekniker som kan störas av 
radiofrekvenstekniker. En desto viktigare faktor ur säkerhetsaspekten är istället 
förmågan att  upprätthålla systemet mot hackare och obehöriga. Tidigare forskning 
diskuterar inte ämnet säkerhet och intrång som något som beror på tekniken. Detta kan 
då diskuteras huruvida det istället är en fråga för RTLS-leverantören och deras förmåga 
att parera angrepp från hackare. Krav bör då istället ställas mot leverantören att ha 
motåtgärder för att hindra attacker. Det skulle dels kunna vara genom lösenord och 
krypteringar eller genom att ha verktyg för att analysera radiofrekvensvågor och således 
upptäcka om det kan finnas obehöriga som försöker påverka RTLS-signalerna. Vid 
fysiska stölder vore det i tillägg önskvärt om RTLS-systemet alarmerar användarna. För 
den saken skull handlar det inte bara om en medveten stöld. Det skulle kunna hända att 
taggen till exempel av misstag råkar stötas bort av en truck och då vore någon form av 
notifiering lämpligt.  
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Det handlar alltså om att ha ett RTLS-system som ur ett säkerhetsperspektiv har 
proaktiva som reaktiva åtgärder. Det råder dock osäkerhet huruvida RTLS-systemets 
responstid kan ha en påverkan på hur snabbt det reagerar på exempelvis stölder. På 
grund av bristande teori om detta kan dock inga slutsatser dras om responstidens 
påverkan på säkerheten. 
 
5.2.8 Integration  
 
Integration kan ha en betydande roll vid val av RTLS-lösningar speciellt när teknikerna 
ska särskiljas varandra (Malik, 2009). Wang et al. (2013) diskuterar saken i som 
interoperabilitet i deras studie medan Budak och Ustundag (2015) hävdar att systemet 
ska vara öppet för tekniska omvandlingar varför kompatibilitet är deras 
utvärderingskriterium. Således innefattar de båda beslutsmodellerna möjligheten för ett 
RTLS-system att ha ett utbyte av information med andra existerande system. 
 
Integration är processen som gör det möjligt för olika program att kommunicera och 
dela med sig data med varandra (Wang et al., 2013; Malik, 2009). Det handlar dock inte 
bara om att det ska integreras utan det måste integreras rätt. Att avlägsna förvrängda 
uppgifter ställer krav på interoperabiliteten. Skräp in i ett system ger därmed skräp ut 
ur ett system. Felaktig information i ett system kan leda till att fel beslut tas vilket är 
starten för ökad hantering och ökade kostnader (Malik, 2009). Hela syftet med tekniken 
faller då bort, det vill säga att uppnå effektivitet. Applikationer kan dock förekomma 
som slutna system vilket försvårar processen med integration. Tidigare forskning 
hävdar därför att ett RTLS-system bör ha API:er vilket öppnar upp för flexibla lösningar 
(Wang et al., 2013; Malik, 2009). Således möjliggör det för systemtekniker och 
utvecklare att hämta och ha ett utbyte av information med andra interna program men 
även med kunders, partners och leverantörers applikationer (Malik, 2009).  
 
Fördelarna med integrationen är enligt Malik (2009) många. Förfaranden som istället 
tvingar användaren att växla mellan olika program ger upphov till flera fel och gör 
hanteringen snarare ineffektiv. Att dessutom lagra samma data i olika databaser ökar 
kostnaderna då det behövs fler hårdvara, mjukvara, backuper och administration. Det 
kan även öka risken för dataförvanskning då hanteringen sker dubbelt. För i slutändan 
är det mänskliga resurser som används för att mata in uppgifter manuellt i produktions- 
respektive i RTLS-systemet (ibid).  
 
Integration blir även viktig i sammanhanget där verksamheten växer och tekniken 
behöver utvidgas. I de fall när applikationerna är separerade behövs varje program 
modifieras var för sig vilket kan förorsaka att vissa glöms av (Malik, 2009). Är de istället 
integrerade med varandra är det lättare att uppmärksamma samtliga 
applikationer.  Vidare underlättas hanteringen för IT-tekniker om de använder en och 
samma panel för alla program. Därmed går det att undvika att systemuppgraderingar 
försummas (ibid).  
 
De båda produktionsanläggningarna på Scania använder sig av diverse olika transport- 
och produktionsplaneringssystem. På DE händer det dagligen att en transportplanerare 



- 82 - 
 

måste gå ner i produktionsanläggningen letandes efter motorer som placerats utanför 
det normala flödet i PIA. Det kan vara allt från att det står på reparation, vid 
utlastningskajen eller intill andra arbetsmoment. Att känna till lastbärarens och 
motorns position blir följaktligen viktigt. Produktionssystemet, Mona, hjälper till viss 
del att minimera sökandet, då det till exempel säger vilka arbetsprocesser som 
motorerna senast förädlades i. Personalen använder då denna information i sökandet 
efter motorerna.  
 
Att använda en RTLS-teknologi kan givetvis underlätta ovan förfarande, men desto 
lättare blir hanteringen om en sådan applikation istället integrerades med de 
existerande systemen. Därmed undviks växlingen mellan transport/produktions- och 
RTLS-systemet och den dubbla datahanteringen. Motorns identifikationsnummer kan 
således per automatik kopplas med en specifik tagg och lastbärare. Dessutom elimineras 
förvrängning av identifikationsnummerna då produktionssystemets uppgifter om 
motorerna direkt översätts till RTLS-teknologin och vice versa utan att det ger upphov 
för feltolkning. Den mänskliga faktorn vid manuell hantering avlägsnas därmed vid en 
integration. 
 
Även om integrationen nödvändigtvis inte är något som är av betydelse i ett första 
stadie, är det däremot en viktigt beståndsdel att beakta för ett framtida behov. 
Separerade system ger istället dubbel datalagring och därmed minskad datakapacitet, 
ineffektiva arbetsprocesser, överflödig information, ökad hantering vilket resulterar i 
ökade kostnader. RTLS-lösningar med öppna API:er kan i tillägg även utvidgas till 
andra instanser som Scania arbetar med, från interna kunder till leverantörer och 
partners vilket kan skapa ett mervärde för hela försörjningskedjan. Det handlar då om 
att utveckla diverse gränssnitt och kommunikationskanaler mellan systemen. 
Integrationen blir således eget projekt i sig, men bör återigen definitivt beaktas vid val 
av ett komplett RTLS-system. 
 
Som påvisat i marknadsundersökningen finns det olika typer av leverantörer på RTLS-
marknaden. Några tillverkar till exempel hårdvaran, några andra tar fram mjukvaran, 
några är systemutvecklare och det finns de som är säljare av RTLS-lösningar och även 
annan spårbarhetsteknik. I dagens värld med vertikala och horisontella kooperationer 
är det viktiga att välja en leverantör som säljer hela systemlösningen och som kan bistå 
med ett RTLS-system med standardiserad arkitektur för flexibla möjligheter. 
Radiofrekvensteknikerna i sig är inget som möjliggör en integration, utan det handlar 
om att RTLS-leverantörerna förser kunderna med denna flexibla integrationslösning. 
Det finns dock de RTLS-leverantörer som har patenterade och slutna RTLS-system. 
Dessa bör ur ett integrationsperspektiv undvikas.  
 
5.2.9 Tagg  
 
Taggar i ett RTLS-system är en essentiell beståndsdel för att positioneringsteknologin 
över huvud taget ska fungera (Malik, 2009). Samtliga undersökta tekniker har i regel 
andra funktionella egenskaper än att identifiera positionen på tagg. Det kan röra sig om 
exempelvis temperatur, vibrationer och fuktighet. Taggens utseende är gemensamt för 
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RTLS-teknologierna där de förekommer i olika former (ibid). Vad som skiljer taggarna 
från varandra är huruvida de är passiva eller aktiva vilket då handlar om huruvida de 
innehar ett batteri eller inte. I fallet med RFID är det den enda teknologin som har 
passiva taggar, vilket enligt Malik (2009) då gör att hela RTLS-systemet är i standby-
läge. Aktiva RFID, Wi-Fi, BLE och UWB är samtliga försedda med batteri och därmed 
ger ett levande RTLS-system.  
 
Ett inomhuspositioneringsteknologi baserat på batteri ger som tidigare förklarat 
utökade möjligheter att samla in mer information vilket kan användas för ytterligare 
analyser. Positionera en tagg med hög precision, med hög uppdateringsfrekvens och 
kombinera mätvärden som vibrationer och temperaturer och det ger helt andra verktyg 
för vidare analys av arbetsprocesser (Malik, 2009). Det finns även de taggar som 
innehar inbyggd minnesfunktion (Malik, 2009). Vid val av sådana taggar är det viktigt 
att välja de som inte har ett alltför begränsat minne, men givetvis spelar det roll på det 
föreliggande behovet. 
 
Att ha denna typ av ökad prestanda på taggen påfrestar dock batteriets livslängd (Malik, 
2009). Där skiljer sig de olika teknikerna åt. BLE har med sin unika Bluetooth 4.0 en 
lägre energiförbrukning (Mautz, 2012; Zhuang et al., 2016). Enligt Intertechna har deras 
BLE-teknik en livslängd mellan 3-5 år. UWB har enligt tidigare forskning också en låg 
energiförbrukning (Mautz, 2012; H. Liu et al., 2007), men i marknadsundersökningen 
med Cisco framkom det att deras UWB-tagg har en livslängd mellan 1-5 år. Zebra 
förklarade i deras intervju att en hög precision med hög uppdateringsfrekvens ger en 
livslängd för UWB på några enstaka månader. I undersökningen med Cisco, framkom 
det vidare att Wi-Fi har en livslängd på 6-24 månader. Aktiva RFID har en livslängd på 
upp till 5 år (Ward M, Kranenburg RV. 2006; Malik, 2009; E. Ergen, B. Akinci, R. Sacks, 
2007).  
 
Om behovet då är att få ut maximalt med analysbar data kommer därmed batteriets 
hållbarhet enligt Malik (2009) också att förkortas. Det utesluter dock inte att andra 
RTLS-tekniker med lägre prestation inte kan få ut väsentlig data. Allt grundar sig i vad 
som behövs i det specifika behovet. Batteritiden påverkas dock inte bara av den egna 
prestandan. Enligt Malik (2009) reduceras även livslängden av den omkringliggande 
miljön. Även om taggar har möjlighet att spåra temperatur och vibrationer påverkar just 
dessa faktorer batteriets livslängd, framförallt om taggarna utsätts för påfrestningar 
utanför de rekommenderade intervallen (ibid). 
 
I de undersökta produktionsanläggningarna vilka karaktäriseras som konventionell 
tillverkningsmiljö med mycket rörelser, högljutt, tillbud, knappa marginaler och 
områden som avviker från vanliga rumstemperaturer kan det därför vara intressant 
med flera mätvärden. Därmed går det med multifunktionella taggar att kvalitetssäkra 
arbetsmoment proaktivt, men också retroaktivt som att historiskt uppmärksamma 
huruvida det till exempel blivit skador på gods med anledning av stötar eller 
temperaturavvikelser. För mera noggranna analyser behövs det dock hög precision och 
hög uppdateringsfrekvens, vilket som ovan förklarat påverkar batteritiden. Att få en 
lång livslängd utan att den höga prestationen avviker blir följaktligen önskvärt. Det kan 
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dock bli en avvägning med att istället erhålla lägre prestation kontra längre batteritid. 
Scanias produktionsanläggningar DT och DE kommer i tillägg att påverka livslängden 
med anledning av den oaktsamma hanteringen av lastbärarna. Vidare går motorn in för 
test på DE där temperaturen på motorn kan uppgå till max 120 grader. I vilken 
utrsträckning detta påverkar racket är något som inte framkommer i sin helhet, men 
som tidigare nämnt måste det beaktas då batteriets livslängd kan inskränkas. 
 
Hög precision och hög uppdateringsfrekvens med många mätvärden kommer i Scanias 
produktionsanläggningar DE och DT att sluka batteritiden. UWB skulle eventuellt 
kunna vara sett ur ett rent hög presterande perspektiv. Det råder dock oenighet mellan 
forskarna (Lee J-S., Su W-Y., Shen C.C., 2007) och leverantörer på marknaden gällande 
batteriets livstid för UWB. Som så mycket annat inom RTLS är det användarens behov 
som styr och således det som kommer att avgöra hur länge batteriet räcker. 
Leverantörerna påvisar ett resultat utifrån vad de som företag kan tillhandahålla. En av 
leverantörerna på marknaden åberopar att UWB har kort livslängd medan forskarna 
åberopar lång livslängd. En koppling kan dras till Zebras användningsfall där en hög 
prestation gav en livslängd på några få månader. Frågan Scania då får ställa sig är 
huruvida alla önskvärda mätvärden är av intresse eller huruvida det verkligen behövs en 
hög precision och uppdateringsfrekvens. Vinningen med RTLS-teknik vars tagg eller 
batteri måste bytas ut för ofta tappar snart sin funktion. Kan företaget istället nöja sig 
med en lägre prestanda, men längre batteritid kan således en annan RTLS-teknik 
tillämpas. Det blir därmed en avvägning företaget får göra - prestanda kontra livslängd. 
 
5.2.10 Underhåll 
 
Det finns en rad olika anledningar till varför ett RTLS-system behöver underhållas. 
Enligt Wang et al. (2013) är första infasningsprocessen en stor orsak till att 
positioneringsteknologin behöver underhållas med tiden. Mindre störningar av driften 
för RTLS-systemet ger lägre underhållningsgrad vilket således ger ökad tillförlitlighet 
för tjänsten och i tillägg även lägre underhållningskostnader (Wang et al., 2013; Budak 
& Ustundag, 2015).  
 
Underhåll kan kännetecknas på olika sätt och ska beaktas både ur ett 
kostnadsperspektiv och även i en bedömning om hur väl ett RTLS-system fungerar 
(Malik, 2009). Exempel på underhåll är byte av taggens batteri, omprogrammering av 
tagg, felsökning och ersättning av hårdvara som inte fungerar (ibid). Vidare behövs 
RTLS-systemet efter installation och implementering även övervakas i syfte att 
kontrollera huruvida teknologin opererar som det ska eller inte. Det kan enligt Malik 
(2009) i förekommande fall hända att RTLS-infrastrukturen behövs justeras till den 
föreliggande omgivningen i syfte att det ska fungera som det ska. Med andra ord kan det 
till exempel vara en diskrepans mellan planerad struktur och realitet som tvingar dessa 
mindre justeringar. Justeringar som däremot inte ska underskattas (ibid). I tillägg 
innebär även underhållning i de fall när nya taggar och sensorer ska adderas i den 
befintliga miljön. Något som underlättar processen är när detta har gjorts tidigare, men 
även från en pilotstudie. Därmed finns kännedom om hur dessa ska installeras i den 
föreliggande omgivningen (ibid). En pilotstudie ger dessutom information om hur väl 
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en RTLS-teknologi faktiskt fungerar vilket kan minska på framtida underhållningar 
(ibid). Underhållning blir det även när ny inomhuspositioneringsteknik ska 
ackommoderas med det rådande RTLS-systemet eftersom den måste integreras med det 
befintliga systemet (ibid). Budak och Ustundag (2015) är även av den synen att 
uppdatering av RTLS-applikationen också är en fråga om att ge underhåll.  
 
Som ovan förklarat är den omgivande miljön på Scania en konventionell 
tillverkningsindustri. Den mindre aktsamma hanteringen av lastbärarna sker flera 
gånger per dag och rör sig dessutom i en omgivning som påverkar taggens livstid, det 
vill säga med stötar och temperatursskillnader. Därmed får batterierna en förkortad 
livslängd vilket skapar ett behov av underhåll. Underhållet bör därmed ske smidigt i 
termer av att byta ut ett batteri eller en tagg (om taggen har ett inbyggt batteri). Taggar 
med inbyggda batterier kan då även behöva omprogrammeras och det ställer krav på att 
en omprogrammering sker effektivt. Enligt Malik (2009) finns det då taggar som 
programmeras genom att de fysiskt måste vara användaren tillhanda, medan det finns 
de lösningar där taggarna kan programmeras via RTLS-applikationen och därmed kan 
installeras direkt på önskat objekt.  
 
Då taggar har en begränsad livslängd blir det även väsentligt att ha en RTLS-teknologi 
som indikerar på en låg batterinivå. En RTLS-tagg som plötsligt slutar fungera gör att 
positionen av det spårade objektet försvinner och teknologin blir genast verkningslöst, 
varför det blir viktigt med en batteriindikator i ett förebyggande syfte nämligen att 
användaren ska hinna byta ut batteri/tagg och eventuellt omprogrammera. Behovet om 
hög precision och hög uppdateringsfrekvens ger således upphov för ökad prestanda och 
således även byte av batteri/tagg. Batteriets livslängd blir en direkt orsak till ökat 
underhåll om samma prestanda ska bestå, såvida prestandan reduceras förstås.  
 
Underhåll ger som tidigare nämnt upprinnelsen till kostnader och ett extra arbete. Av 
den anledning är det väsentligt att minimera underhållsarbetet, framförallt blir det ett 
krav att inte ha ett högre underhållsarbete än det som det föreliggande fallet har behov 
av. Det blir orimligt att byta ut en tagg om behovet överhuvudtaget inte hunnit bli 
tillfredsställt. För att ta ett extremt fall är det till exempel om en taggs batteri ska bytas 
ut mitt under lastbärarflödets gång. För att kunna skydda en RTLS-investering krävs det 
därför att den tekniska lösningen är ekonomiskt försvarbart.  
 
Även om de olika radiofrekvensteknikerna ger olika förutsättningar för underhåll av 
batteri/tagg, är simpliciteten med utbytet en leverantörsfråga. Frågor att ställa RTLS-
leverantören är då hur taggen och batteriet byts ut och hur taggen ska 
omprogrammeras. Vidare kan det dock på förhand vara svårt att veta hur ett RTLS-
system fungerar i verkligheten och följaktligen går det inte att sia om tekniken förrän 
det är testat. Därför är kunskap från tidigare förfaranden väsentligt. Det kan således 
antydas att ett RTLS-system måste experimenteras i en testmiljö som liknar eller 
åtminstone påminner om omgivningen som det sedermera ska användas i. Det bör 
således alltid testas oavsett teknik och användningsfall. Hög precision och hög 
uppdateringsfrekvens eller specifik RTLS-teknik har därmed inte inget med saken att 
göra ur ett underhållsperspektiv. För att verkligen få svar på hur RTLS-systemet måste 
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det göras en pilotstudie.  Därmed kan tekniken undersökas i en isolerad miljö, skiljd 
från den dagliga verksamheten. Alternativt kan tekniken testas i en begränsad 
omgivning på produktionsenheterna och därigenom fås mer kännedom om teknikens 
utfall i en praktisk och direkt användbar miljö.  
 
Som tidigare forskning menar kommer tekniken att behöva övervakas, justeras och 
utvärderas och att därför göra en pilotundersökning med samma behov i en snarlik 
miljö reducerar utrymmet för oväntade händelser när ett RTLS-system sedan ska 
implementeras i det verkliga fallet. Således kan det i studien antas att en väl genomförd 
pilotundersökning med feedback från anställda och leverantör kan motivera ett mer 
korrekt och rationellt beslutsfattande av en RTLS-teknologi och följaktligen även 
minska på en framtida underhållningsgrad och därigenom även kategorin för 
underhållningskostnader. En pilotundersökning kan dock vara svårt att utföra om 
användningsfallet är specifikt. Låt anta system ska integreras med varandra och i tillägg 
ingår fler hårdvara som kameror i ett RTLS-system. Då kan detta bli mer invecklat att 
testa. Tidigare forskning har i tillägg hävdat att ju mer komplex ett RTLS-system är, 
desto svårare att avinstallera och desto mer risker för fel och underhåll.  Taggar med 
extra funktionalitet som utöver mätvärden även har till exempel LED-lampa och LCD-
skärm kan anspela på denna komplexitet. 
 
Detta blir då en fråga för leverantören på nytt. I vilken utsträckning är leverantören 
villig att erbjuda sina tjänster. Underhåll är något som är vedertaget och som inte går att 
undvika. Det spelar därmed egentligen ingen roll vilken teknik det är som är installerad. 
Den måste installeras korrekt och leverantören besitter den expertisen. I 
installationssammanhang kan därför deras kunskaper prövas. Hur nära stämmer den 
förberedande installationsplaneringen med utfallet efter implementeringen? Behövs 
lokaliseringssensorer flyttas, modifieras, kalibreras eller behövs till och med ytterligare 
lokaliseringssensorer installeras för att öka tillförlitligheten i vissa områden med mycket 
rörelse? Störs systemet av omgivningen och vad behövs göras för att åtgärda detta? Hur 
pareras detta och hur följs detta upp? Här kan därför felsökning och tillika underhåll till 
problemen vara något som utmärker en leverantör. Det samma gäller även i fallet med 
uppdatering av RTLS-systemet som tidigare forskning också har anmärkt.  
 
En nackdel med leverantörens inblandning är att kostnaden stiger. Underhåll är 
nämligen som tidigare nämnt starkt relaterat till kostnader. För att minska på sådan 
kostnadspost blir även en avvägning att utbilda personal och IT-tekniker internt på 
företaget istället. Å andra sidan är det heller inte optimalt att ha heltidsanställda som 
enbart ska bevaka att leverantörens RTLS-system fungerar.  
 
5.2.11 Skalbarhet/Användningsområde  
 
Inte sällan har företag ett behov av att expandera sin verksamhet och det innebär då 
även tillväxt av den egna produktionen. Att då ha möjlighet att utvidga RTLS-teknologin 
blir därför också viktigt enligt Wang et al. (2013) varför de har skalbarhet som ett 
utvärderingskriterium. Vare sig det föreliggande företaget har sådana visioner eller inte, 
är det ändå av relevans att uppmärksamma då teknologin i tillägg har flera 
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användningsområden än bara en funktion. Det handlar då alltså bland annat om 
teknologins förmåga att anpassa och ta till sig nya behov, men också möjligheten att ta 
till sig ökade volymer av taggar utan att prestationen påverkas  vilket alltså benämns för 
skalbarhet (Malik, 2009). 
 
I förekommande fall händer det att affärssystem installeras utifrån ett specifikt behov 
och use case. Risken är att andra funktionaliteter och utvidgade användningsområden 
inte beaktas vilket gör att systemen får en låg grad av skalbarhet (Malik, 2009). I värsta 
fall är systemen helt slutna vilket omöjliggör en integration. Att därmed ha flera olika 
behov med separerade system leder till komplexitet då de hanteras var för sig. Det gör 
enligt Malik (2009) också att behov av flera servrar kan glömmas bort i samband med 
en expansion. Integrerade applikationer skapar istället en plattform för att visuellt se 
skalbarhetsbehovet. 
 
Som nämnt i ovan stycke ger expansion upprinnelsen för RTLS-systemets skalbarhet. 
Data som då ska processas kräver mer av systemet och snabbheten blir följaktligen 
påverkad (Malik, 2009). Det blir därför problem med skalbarheten om RTLS-teknologin 
kräver flera servrar för att klara av ett utökat behov (ibid). I tillägg påverkas även 
skalbarheten om den tidigare RTLS-infrastrukturen inte är designad för en framtida 
utbredning i en större area. Detta grundar sig då enligt Malik (2009) i att den tidigare 
planeringen var baserad på ett mindre och specifikt behov just då. 
 
Tekniskt sett skiljer sig teknologierna i skalbarhet också. Wi-Fi är den teknik som har 
lösningen där befintliga Wi-Fi-accesspunkter kan användas vilket, vid en expansion, ger 
låg skalbarhet (Malik, 2009). Mycket beror dock på lokaliseringsmotorns prestanda, 
men enligt Wang et al. (2013) är utnyttjande av befintligt Wi-Fi-nät ingen bra lösning 
och kräver snarare utökade accesspunkter. Vidare är det även viktigt att notera antalet 
taggar som kommer till samt uppdateringsfrekvensen på dessa då detta har sin direkta 
inverkan på Wi-Fi-teknologin (ibid). RFID är ett sådant exempel som har sina egna 
lokaliseringssensorer och enligt Malik (2009) påverkas inte tekniken i samma 
utsträckning. 
 
Att installera ett RTLS-system som täcker en hel produktionsanläggning vore orimligt 
och snarare dumdristigt då ursprungliga behovet möjligtvis inte berör en hel 
anläggning. I tillägg hade det varit omöjligt att försvara rent ekonomiskt. Snarare är det 
lokala områden som kan vara av betydelse. Mer specifikt är det kanske bara på specifika 
områden det finns en önskan om hög precision och hög uppdateringsfrekvens på 
Scanias undersökta produktionsanläggningar. Allt beror helt enkelt på det föreliggande 
behovet. Med det sagt bör det dock inte uteslutas att det kan finnas ett framtida behov 
av en utökad utvidgning av ett RTLS-system. Som ovan förklarat kan istället 
verksamhetens expansion påfresta ett befintligt RTLS-system. Därmed är det ändå 
önskvärt med en RTLS-lösning som klarar av de ökade volymerna och taggarna utan att 
prestandan påverkas. Just därför är systemets skalbarhet en viktig faktor i 
beslutsfattandet. Även om beslutsfattare initialt väljer ett RTLS-system för det specifika 
fallet och behovet just då måste det ändå beaktas en framtida utbredning.         
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Skalbarhet handlar dock inte bara om att tekniken ska klara av ökade volymer. Tekniken 
kan användas till flera olika användningsområden och då är det förstås viktigt att den 
befintliga lösningen kan anpassa sig till de nya önskemålen. I många fall kan dock en 
teknik begränsa sig på olika sätt och då vore det förstås förargligt om investeringar lades 
på en teknik som visade sig vara fungerande till ett specifikt användningsområde, men 
överflödigt för ett annat behov. Det blir då snarare en fråga om att välja rätt leverantör. 
Som marknadsundersökningen visade på finns det de företag som enbart säljer en 
teknik, medan det finns de företag som representerar flera RTLS-lösningar. Vidare finns 
det även de företag som har andra tekniska sysslor som exempelvis mätinstrument för 
maskiner, larmsystem och kameraövervakning vilket också kan vara intressant för ett 
annat ändamål eller att återigen integrera andra tekniska lösningar med varandra och 
på så vis för utökad data för analys. I tillägg kan fler komplexa lösningar utformas med 
andra teknikaliteter. Att då ha en leverantör som har en bredare produktportfölj blir 
därför en huvudfråga eftersom det inte finns en enda sann teknik som täcker alla 
behov.   
 
Hög precision och hög uppdateringsfrekvens kan dock ge upprinnelsen för en rad andra 
användningsfall - säkerhetsperspektiv för att nämna något. Ju mer data som fås, desto 
mer analyser kan göras men ibland kanske det nya behovet inte behöver ha hög 
precision och att då ha en existerande RTLS-teknik som har detta blir därför onödigt 
och oekonomiskt för det nya fallet. Att då ha en RTLS-leverantör med bred 
produktportfolio blir således mycket attraktivt eftersom olika tekniska RTLS-lösningar 
kan anpassas till det föreliggande fallet. Följaktligen kan det antydas att en 
hybridlösning är något att eftersträva ur ett skalbarhetsperspektiv.  
 
5.3 Den kritiska väg-modellen  
 
Att det inte finns en teknik som passar samtliga behov har bekräftats med tiden som 
studien har tagit sin form. Experterna från marknadsundersökningen samt den 
teoretiska referensramen överensstämmer därmed varandra. Att hitta rätt lösning bland 
de olika teknikerna gör beslutsfattandet följaktligen komplicerat då det är många 
faktorer som ska tas hänsyn till. 
 
Även om RTLS-teknologierna kan ge en rad olika användningsområden är dock det 
vitala att identifiera behovet hos sig själv och utgå därifrån. Det är i slutändan behovet 
som RTLS-teknologin ska tillfredsställa. Utgångspunkten blir således alltid: Vad är det 
primära behovet?   
 
Beroende på det användningsfall som beslutsfattandet utgår ifrån kan det utmynna i 
olika tekniker, men för att hamna i idén kring vilken teknik som gäller för det 
förefintliga behovet är det en rad olika faktorer som måste beaktas.  
 
Studien har tagit fasta på kriterier vilka utgår från tidigare forskning. I en anknytning 
till teknikernas preferenser gick det därmed utröna vilka kriterier som skiljer 
teknologierna åt och vilka kriterier som är oberoende av teknikernas egenskaper och 
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snarare är gemensamma nämnare. Dessa har rapporten istället uppmärksammat som 
faktorer som har mer med leverantören att göra än själva tekniken i sig.  
 
De ekonomiska faktorerna är en av de absolut viktigaste, om inte de viktigaste 
kriterierna i ett beslutsfattande av RTLS-system. I denna studie har dock de rent 
ekonomiska utvärderingskriterierna åsidosatts, även om ämnet har diskuterats tidigare 
i analysen och diskussionen. Den diskussion som förts har handlat om vilka kriterier 
som kan påverka kostnadsaspekten. Undersökningen har istället övergripande tittat på 
andra faktorer. Rapporten har som tidigare förklarat kartlagt installation, 
användarvänlighet, skalbarhet, säkerhet, precision, tillförlitlighet, responstid, räckvidd, 
underhåll, integration och tagg som viktiga kriterier att ta hänsyn till. 
 
För att över huvud taget kunna få en idé om vilken teknik som lämpar sig för det 
föreliggande fallet har dock vissa kriterier belysts som mer viktiga än andra och är 
avgörande för vilken teknik som ska väljas. De övriga kriterierna ska enligt studien 
fortfarande beaktas men intar mer en inställning i bakgrunden. Det är alltså dessa 
kriterier som anses vara gemensamma nämnare och som inte skiljer teknikerna 
nämnvärt mot varandra. Således har nedan konceptuella modell tagit sin form.  
 

 
Figur 5.3.1 Ramverket för val av RTLS inbegripet de kritiska kriterierna. 
 
Modellen bygger på att beslutsfattaren ska gå igenom utvärderingskriterierna stegvis 
och ställa teknikerna mot varandra i respektive kategori. De bedömningsgrunder som 
är innanför markeringen benämns för den kritiska vägen och är de kriterier som ger 
en direkt inverkan på valet av RTLS-system. De bedömningsgrunder som är utanför 
markeringen bör också beaktas, men är alltså inte lika avgörande i beslutet. Nedan 
förklaras varför vissa kriterier är mer kritiska än andra. 
 
5.3.1 De kritiska kriterierna 
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Valet av teknik tar, som tidigare förklarat, sitt startskott från behovet. Oavsett vad som 
förväntas ur en teknik är det vissa parametrar som ändå måste besvaras. Därför utgörs 
modellen inledningsvis av precision, räckvidd och responstid.  
 
Precision: Vare sig lokaliseringen behövs i absoluta koordinater eller på zon-nivå måste 
frågan ställas: Vilken precision behövs i vårt fall? Detta är inte alltid lätt att svara på, 
speciellt inte om en idé på en lösning kommer från företaget som ska använda sig av 
den, exempelvis från Scania själva eller om det är en mer komplex lösning. I samråd 
med RTLS-leverantören kan dock detta kriterium besvaras. Beroende på krav på 
precision kan det ge olika utfall på möjliga tekniker. 
 
Räckvidd: Precisionen på en teknik är direkt beroende av räckvidden mellan sensor och 
tagg eftersom ökad precision kan fås genom exempelvis triangulering, trilateration eller 
multilateration. Räckvidden gör det därmed möjligt för taggen och sensorn att 
kommunicera med varandra. Om dessa två hårdvaror är utom räckhåll från varandra i 
till exempel en triangulering kan precisionen bli sämre och till och med icke-existerande 
vilket då gör att taggens position blir opålitlig eller inte längre spåras. Därför är det 
viktigt att beakta räckvidden i ett beslutsfattande då det bland annat även styr antalet 
sensorer (och avståndet dem emellan) som behövs installeras för att lokalisera en tagg. 
 
Responstid: Responstiden är också kritisk i den bemärkelsen att RTLS-teknikerna tar 
olika lång tid på sig från det att informationen begärs tills det att informationen 
kommer fram till användaren. Beroende på behovet, vare sig det är krav på “realtid” 
eller om det räcker med att veta att ett objekt passerat vissa “choke-points” vid en 
specifik tid, kan det utmynna i olika lösningar och tekniker. Därmed anses kriterierna 
väsentlig och direkt kritisk vid val av RTLS-teknologi. 
 
Tillförlitlighet: Beroende på efterfrågat behov det kan i förekommande fall hända att 
flera tekniker fortfarande är relevanta i beslutsfattarmodellen. Därmed är tillförlitlighet 
en viktig faktor. Tillförlitlighet handlar om att rätt information gör sig tillkänna när den 
efterfrågas. Låt anta att två teknikers preferenser ger hög precision, men på grund av 
tillverkningsmiljön på Scania störs den ena tekniken mer än den andra vilket ändå 
påverkar precisionen och följaktligen gör att informationen blir mindre tillförlitlig. 
Detta blir i allra högsta grad essentiellt då den dagliga verksamheten utgår från den data 
som hämtas från RTLS-systemet. Fel data ger således fel beslut i det operativa arbetet 
vilket kan bli kostsamt för företaget. Ponera att RTLS-tekniken har som syfte att 
kvalitetssäkra arbetsmoment. Om tekniken störs av den omkringliggande miljön och 
därmed ger fel information tappar RTLS-teknologin sitt huvudsyfte och fel beslut 
kommer tas av användaren. Således är tillförlitligheten en av de mest kritiska faktorerna 
i valet. 
 
Tagg: En teknik som tillfredsställer ett behov med hög prestanda tjänar dock inget syfte 
om taggens livslängd är så pass begränsad att taggen måste ersättas eller underhållas 
allt för ofta. Vinningen i systemet förloras följaktligen om det kostar mer än vad det ger. 
Låt anta att tekniken klarar av att positionera en lastbärare i anläggningen enligt den 
precision och responstid som krävs, men att taggen måste bytas ut varje månad. För en 
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produktionsanläggning som DT eller DE som har flera hundra leveranser till kunder 
varje dag blir detta underhållsarbete orimligt. Vidare kan omgivningen på Scania ha en 
förmåga att förkorta batteriets livslängd då stötar och avvikande temperaturer har en 
påverkansgrad på batteriets varaktighet. Därför blir taggen (och dess egenskaper 
förklarat i tidigare kapitel) en av de viktigaste bedömningsgrunderna att 
uppmärksamma om ett RTLS-system ska vara ekonomiskt hållbart. 
 
Installation: För att ett RTLS-system över huvud taget ska fungera måste en installation 
göras. Installationen av ett system kan delvis ligga till grund för hur lyckat ett RTLS-
system blir. Som förklarat i tidigare avsnitt kan vissa teknologier exempelvis kräva att 
eluttag ska monteras eller att kablar ska dras, medan andra har sensorer som enbart 
pluggas in i ett jack och således reducerar installationstiden. I tillägg ska tekniken 
anpassa sig till den befintliga infrastrukturen och produktionslayouten på Scania. Vissa 
områden i en anläggning kan ha högre densitet vilket påfrestar på teknologin och då ska 
detta beaktas vid utformandet av RTLS-systemet. Ett krav kan därför bli att 
installationen ska störa den dagliga verksamheten och den befintliga infrastrukturen i 
en så liten skala som möjligt. Därför blir det även relevant att beakta huruvida RTLS-
systemet stör andra existerande RF-teknologier i produktionsanläggningarna också. 
Uppfyller en RTLS-teknik alla behov men har alldeles för komplex installation och 
tidsmässigt tar för lång tid blir detta genast ointressant då det spär på kostnaderna. 
Således kan installationen av en teknik vara direkt avgörande. 
 
Användarvänlighet: I slutändan är det personalen som ska nyttja RTLS-systemet. Ett 
RTLS-system som är svårt att lära sig, är obegripligt och är besvärligt att hantera kan ha 
en benägenhet att skapa frustration. Det handlar både om att förstå hur tekniken 
fungerar och hur den ska användas. En systemlösning som inte är användarvänlig tjänar 
därmed inget syfte varför användarna är den bästa feedbacken ett företag kan få. Därför 
ger en testpilot under en period ett konkret svar på hur tekniken fungerar och en 
bedömning kan lättare göras därefter. Detta ger förklaringen till varför 
användarvänlighet är en kritisk bedömningsgrund. 
 
Ovan kriterier är enligt studien tillräckliga för att ger svar på idén om teknik som kan 
passa det föreliggande behovet. Det utesluter dock inte att de övriga 
bedömningsgrunderna är betydelselösa. Tvärtom ger de en extra tyngd i valet då det ger 
upphov för ett rationellt beslutsfattande. 
 
5.3.2 De icke-kritiska kriterierna 
 
Underhåll, säkerhet, skalbarhet och integration är faktorer som är betydande vid val av 
RTLS-system men är ändå inte avgörande som de tidigare nämnda kriterierna varför de 
benämns som de icke-kritiska kriterierna. Då RTLS-system trots allt är en stor 
investering med ett långsiktigt perspektiv bör dessa ändå beaktas. 
 
Skalbarhet: Huruvida ett företag vill att teknologin ska vara skalbar är förstås 
intressant, men det handlar mer om ett framtida behov än det rådande behovet. 
Självklart bör ett företag beakta en teknologis och en leverantörs förmåga för skalbarhet, 
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men det är återigen inget som är det direkt avgörande för det gällande och nutida 
kravet. Att inte ta hänsyn till detta vore dock väldigt obetänksamt och extremt 
kortsiktigt. Val av RTLS-system är trots allt en strategisk fråga som ska ge avkastning på 
lång sikt. Därmed kan denna bedömningsgrund ställa krav på leverantörens utbud. 
 
Integration: Den tidigare forskningen har menat att ett RTLS-system inte når sin fulla 
potential om det inte integreras med verksamhetens övriga system. Det kan dock vara 
rent omöjligt att integrera då dessa kan vara slutna system. Att ha möjligheten för 
integration är däremot väldigt attraktivt och kan ge stora fördelar som mindre 
datalagring, att tiden för manuell dataregistrering i två disparata system försvinner och 
att risken för dataförvanskning således elimineras. Ett RTLS-system fungerar förstås 
utan integrationen, men beslutsfattare kan se denna möjlighet som en långsiktig plan 
och något eftersträvansvärt - framförallt när trenden går mot big data och IoT där saker 
ska kunna kommunicera med varandra och information inte ska kunna förvrängas. Om 
detta är idealet och som i folkmun är önskvärt, då är en förutsättning att det finns 
integration varför ett öppet RTLS-system är att föredra. Leverantörer som erbjuder 
patenterade och slutna system blir således inte lika attraktiva. 
 
Säkerhet: Säkerhet berör dels förmågan att inte störa den befintliga nätverksstrukturen 
på företaget, att inte låta sig störas av andra enheter med samma teknik, men främst 
förmågan att parera attacker och intrång från inkräktare i RTLS-systemet. Det befintliga 
nätverket och RTLS-systemet kan komma att påverkas om radiofrekvenserna använder 
samma nivåer och således stör varandra. Det kan även förekomma från andra enheter 
varför det blir väsentligt att ta hänsyn till dessa säkerhetsaspekter. Vidare behöver 
systemet klara av attacker från obehöriga. Hårdvaran gestaltas ju i sin fysiska form och 
kan förstöras och avmonteras. Då är det vitalt att ha ett system som alarmerar 
användaren om detta. RTLS-system består dock även av trådlös kommunikation vilket 
ger upprinnelsen för hackning. Det gäller dels försök till att komma åt viktig 
information, men det kan också vara uppsåtliga försök att manipulera, störa och 
blockera signaler i RTLS-systemet. Därför behöver beslutsfattare ställa som krav mot 
RTLS-leverantörerna att säkerheten upprätthålls. Då vissa leverantörer har 
datalagringen på moln är även frågan hur sådan säkerhet omhändertas. Frågan kan 
också vara vem som faktiskt äger den lagrade data vid molntjänster. Även om 
säkerheten inte direkt är kritisk för valet av teknik är den definitivt betydande och måste 
vägas in.    
 
Underhåll: Underhåll är starkt förknippad med kostnader, tid och avsatta resurser. 
Även om bedömningsgrunden är väsentlig är den inte heller direkt avgörande för valet 
av teknik. Underhåll är i tillägg starkt påverkad av installationen. Ju bättre utförd 
installation desto lägre underhållning under pågående tid. Det utesluter dock inte 
underhållningen helt och hållet utan det kommer ständigt att vara nödvändigt. Det 
gäller både skötsel av hårdvara som mjukvara, från att byta tagg till att omprogrammera 
tagg, från tillsyn av lokaliseringssensor och till uppgradering av lokaliseringsmotor. 
Mycket kan även hänga på leverantörens servicegrad. Vad är de villiga att bistå och 
supporta med? Likt användarvänligheten kan underhållning av tekniken fås insyn om i 
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en testpilot och således ger det en bättre utvärdering av tekniken. Underhåll blir därmed 
också en nödvändig faktor, men är inte heller avgörande för valet av teknik.    
 
5.4  Leverantörer  
 
Genom marknadsundersökningen blev uppenbart att marknaden för RTLS  blomstrar 
och att utbudet av leverantörer är stort. Det tyder på en tydlig positiv trend för 
inomhuspositionering som fler aktörer och kunder får upp ögonen för. Tidigare 
forskning är överens om att det inte finns en enda lösning som kan täcka in alla kunders 
behov. Malik (2009) menar i tillägg att det är viktigt att studera leverantörens 
produktbredd och framtidsvision för att få en indikation om vilken potential som finns 
hos leverantören.  
 

“Because one RTLS technology doesn’t fit all applications, one thing that can be 
important to evaluate is a vendor’s offering of breadth of technologies.”  

(Malik, 2009)  
 
Tidigare studier har betonat vikten att välja en strategisk leverantör med produktbredd 
för att undvika att en kund binder upp sig till en leverantör med en teknik vilket 
utvecklar ett beroendeförhållande och en begränsning i användningsområde. I denna 
studie framkom det genom litteratursökningen, marknadsundersökningen och genom 
utvärderingskriterierna att leverantörer med enbart en representerad RTLS-lösning 
medför i dålig utvecklingspotential jämfört med en leverantör med bred 
produktportfölj.  
 
Leverantörers utvecklingspotential och investering i RTLS-marknaden blir viktig att 
beakta vid uppkomst av ny teknik på marknaden. Teknikmarknaden är dynamisk med 
snabba vändningar vilket resulterar i snabba svängningar för leverantörerna. Det som är 
modernt idag kan vara omodernt om ett halvår vilket betyder att leverantörer behöver 
ha ett öppet sinne och vara mottagliga för förändringar. Det blev således intressant att 
studera leverantörernas skalbarhet, öppenhet och tidigare referenser för att identifiera 
likheter med det föreliggande fallet samt för att uppmärksamma leverantörernas 
framtidsvision.  
 
Genom marknadsundersökningen framkom det att ett flertal företag besitter en bred 
produktportfölj och likaså framkom det företag som valt att enbart satsa på en eller ett 
fåtal tekniker för att få spetskomptens i det området. Vilken väg ett företag väljer är ett 
strategiskt val som grundar sig i vad företaget siktar på att uppnå och vad företagets 
vision är. Det är således inte en självklarhet att alla företag på marknaden vill ha ett 
stort produktutbud utan vissa företag är nöjda med ett mer nischat utbud. 
Marknadsundersökning bestod av 13 företag både nationella och internationella aktörer. 
 
De företag som tillhandahöll alla tekniker som studien har valt att avgränsa sig till var 
Zebra, Cisco, Quantitec och Infsoft. Dessa tre företag har investerat i RTLS teknologin 
under en längre tid vilket indikerar på att företagen har tilltro till tekniken och mycket 
kunskap i området. Zebra, Cisco, Quantitec och Infsoft har potentialen att möta en bred 
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kundgrupp med olika behov. En potentiell kund kan inges känslan att ovannämnda 
företagen har mer kunskap än ett företag med en RTLS teknik för att det har valt att ha 
bred produktportfölj. Leverantörerna ovan inger således en känsla av trygghet. 
 
En majoritet av företagen går emot vad forskningen säger och har valt att specialisera 
sig på ett fåtal RTLS tekniker. Vid marknadsundersökningen var det uteslutande fokus 
på RTLS tekniker för inomhuspositionering. Många företag delar inte studiens 
uppfattning om att det är radiofrekvens tekniker, UWB, Wi-FI, RFID och BLE, som 
lämpar sig bäst för inomhuspositionering utan har valt att satsa på andra tekniker som 
exempelvis infraröd.  
 
Tidigare forskning är eniga om att det är att föredra att vända sig till en leverantör som 
har en bred produktportfölj för att inte låsa upp sig. Å andra sidan kan det innebära att 
företag som har en bred produktportfölj inte har spetskompetens i någon av teknikerna. 
Utan det är snarare att företaget kan lite om mycket. 
 
Ett av företagen som intervjuades i marknadsundersökningen var det svenska företaget 
Intertechna. Intertechna har ett pågående samarbete med Bluvison som har fokuserat 
sin verksamhet på BLE-teknik och anser sig vara marknadsledande inom området. 
Intertechna har således en liten produktportfölj för inomhuspositionering. Å andra 
sidan är Intertechnas huvudområde inte inomhuspositionering utan deras 
huvudområde är maskinövervakning och det är inom den nischen företaget har bäst 
kompetens. Utöver maskinövervakning säljer Intertechna även produkter och 
komponenter för kalibratorer, pumpar och mätinstrument. Således har Intertechna en 
bred produktportfölj men inte inom RTLS teknik.  
 
Tre av företagen, Eliko, Accuware, Quantitec, grundades som spin off projekt från större 
företag och blev sedermera egna självständiga bolag vilket följaktligen kan ses som en 
bekräftelse på den positiva trenden kring RTLS teknik. Företagen har grundats ur ett 
existerande företag och besitter i grunden teknisk kompetens vilket innebär att spin off 
företagen inte startar helt från noll utan de går in i de nya företagen med en viss teknisk 
kompetens.   
 
Komponenterna som utgör grunden för RTLS är överlag densamma för oavsett teknik. 
Grunden är tagg, lokalseringssensor, motor, middleware. Det innebär för leverantörerna 
på marknaden att de behöver erbjuda kringtjänster som skiljer de från sina 
konkurrenter. Ett exempel på kring tjänster att erbjuda kunden är service. Vilken 
service företaget erbjuder kunderna blir allt viktigare på en marknad med allt hårdare 
konkurrens och med hänsyn till att tekniken får en allt större del i det dagliga arbetet 
blir det än viktigare att leverantören kan tillhandahålla service snabbt till kund. Service 
kan således vara något kunden är beredd att betala extra för. En leverantör som har sett 
behovet av att erbjuda kringtjänster är 7Lab.  
 
7Lab erbjuder service som finns geografiskt nära kund, vilket innebär att om kunden 
behöver hjälp är väntetiden kort. 7Lab är ett av de företag som har valt att fokusera på 
en specifik teknik, Wi-Fi och ha sedan tidigare haft ett samarbete med Scania på 
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produktionsenheten DE för att bistå med utrustning för att Scania snabbare skall kunna 
identifiera fel snabbare för att undvika linestop.   
 
Genom marknadsundersökningen stärktes tesen om att det inte finns en korrekt lösning 
som passar alla behov och förklarar behovet av olika tekniker.  Ett alternativ som 
leverantörerna tillhandahöll var att konstruera hybrider av tekniker för att presentera 
bästa möjliga lösning för kund. Infsoft har konstruerat att UWB teknik kan installeras 
på deras BLE och Wi-Fi noder. Leverantörer som besitter en bred produktportfölj kan 
anses ha lättare att skapa hållbara hybrider då kunskap om fler tekniker finns samlad 
under ett och samma tak. Leverantören vet då vilka tekniker som kan komplettera 
varandra. 
 
Att implementera ett RTLS-system innebär en stor kostnad för ett företag i form av 
förstudie, installation och material. Det är således ett kritiskt moment att välja rätt 
leverantör av RTLS då möjligheten att byta ut leverantören är begränsad och en kostsam 
process samt en säkerhetsrisk då ytterligare personer får tillgång till kundens 
företagssystem får därmed insyn i kundens företagssystem som innehåller känslig 
information. Ett misslyckat leverantörsval innebär att processen börjar om .  
 
Som nämndes i inledande del av detta kapitel menar tidigare forskning på att det är 
viktigt att välja en leverantör av strategisk karaktär och som har en referenslista med 
nöjda kunder.  Ett flertal av leverantörerna har haft samma kunder däribland DHL, 
Volkswagen. Huruvida om leverantörerna har utfört samma uppdrag hos kunden har 
inte framgått. Det kan tolkas som att kunden vill testa flera leverantörer för att inte låsa 
sig till en leverantör.  
 
Malik (2009) menar att kundens position på marknaden har en inverkan på val av 
leverantör. Är kunden framstående inom branschen kommer kunden att få 
leverantörens uppmärksamhet. Scania är ett globalt företag med 45 000 anställda med 
verksamhet i flera länder och är en välkänd spelare på marknaden. Att Scania är ett 
stort företag innebär en otrolig möjlighet för en leverantör att få in en fot i en 
verksamhet som kan öppna oändligt mängd dörrar. Det innebär ett bra förhandlingsläge 
för Scania som företag just för att dem är av den storleken på företag vilket gör att dem 
är attraktiva att ha som kund. Det innebär ett bra förhandlingsläge ur den synpunkten 
att de har mycket resurser att förhandla med i form av kompetent personal och kapital. 
Detta blev tydligt i marknadsundersökningen då samtliga leverantörer bad om veckovis 
uppföljning efter mötet och  var angelägna om ett besök på Scania för att fysiskt kunna 
presentera en lösning speciellt framtagen för Scania. För ett företag som Scania är det 
viktigt att välja en leverantör som kan leverera till den typen av storlek på företag. Det 
blir därför viktigt att hitta en leverantör som fokuserar på stora kunder och inte räds av 
vad det innebär att ha Scania som kund. Det är att en fördel att välja leverantörer som 
fokuserar på den branschen som kunden själv är verksam inom då dessa leverantörer 
anses vara mer motiverade och angelägna om kundens intresse samt tillhanda bättre 
service.  
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Marknadsundersökning är ett steg i att sammanfoga teknikerna med 
utvärderingskriterier som har tagits fram. Leverantörerna har en stor roll om inte 
avgörande roll i huruvida resan med RTLS blir lyckad eller inte. Att hitta en teknik som 
uppfyller den kritiska vägen är en bra startpunkt då leverantören påvisar att de kan 
uppfylla de viktigaste utvärderingskriterierna. Dock kommer användarens behov alltid 
att vara det som är utgångspunkten.  
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6. Slutsats 
 
Studiens avslutande kapitel redovisar resultatet av studien utifrån analysen. Avsnittet 
inleds med genomgång av studiens frågeställning, syfte och förväntade mål. Därefter 
kommer kritik mot studien att redovisas samt styrkor respektive svagheter med 
studiens metodval för att följas av att presentera studiens teoretiska och praktiska 
resultat. Avsnittet avslutas med att presentera studiens bidrag till forskningen.   
 
Utifrån frågeställningar “Vilka utvärderingskriterier styr valet av RTLS-system?” samt 
“Vilka kriterier är mer kritiska i ett beslutsfattande av RTLS-system?” bistår denna 
studie, på ett vetenskapligt förhållningssätt, med utvärderingskriterier som tagits fram 
från tidigare forskning. I analysen har det framkommit att vissa kriterier är mer kritiska 
än andra. Dessa är precision, räckvidd, responstid, tillförlitlighet, tagg, installation och 
användarvänlighet. De icke-kritiska kriterierna är inte lika viktiga men bör ändå beaktas 
vid val av RTLS-system. Dessa representeras av säkerhet, underhåll, skalbarhet och 
integration. Tillsammans skapar dessa två kategoriseringar ett förenklat ramverk för 
beslutsfattande vid val av RTLS-system. 
 
Beslutsprocessen måste dock alltid utgå från ett behov. En slutsats blir därför att alla 
undersökta tekniker kan användas i verkstadsindustrin för att täcka ett behov. Med det 
sagt finns det dock inte en RTLS-teknik som täcker alla behov. Således är det önskvärt 
att ha en RTLS-leverantör med en bred produktportfölj som kan förse kunder med 
hybrid-lösningar.  
Det övergripande målet med studien har därmed uppnåtts då det framtagna ramverket 
ger en vägledning för beslutsfattarna, vilket följaktligen även infriar syftet med studien 
som är att underlätta valet av RTLS-system för beslutsfattare.  
 
För att besvara frågeställningarna har således även delmålen uppfyllts. Det medförda 
ramverket utgår från tidigare forsknings bedömning på kriterier. Studien har 
simplifierat deras bedömningsgrunder och skapat sin egen modell. RTLS-teknologierna 
Wi-Fi, RFID, UWB och BLE har inom ramen för avgränsningen  utvärderats på ett ytligt 
sätt genom litteratursökning och i tillägg har även en marknadsundersökning utförts. 
 
Trots det utmynnade resultatet finns det kritik till studiens utförande. Det teoretiska 
ramverket som studien utgår ifrån hade kunnat utvidgas med fler vetenskapliga artiklar 
gällande val av RTLS-system och således renderat i annat utfall. Då 
utvärderingskriterierna utgår från tidigare forskning innebär det i tillägg att det 
egentligen är någon annans subjektiva syn på relevanta utvärderingskriterier som denna 
rapport efter analys sedermera har kategoriserat i kritiska och icke-kritiska 
bedömningsgrunder. Det går därmed inte utesluta att denna studie hade tagit fram 
andra utvärderingskriterier om studien hade haft ett rent induktivt angreppssätt som till 
exempel genom experiment. På grund av den givna tidsramen hade detta troligtvis inte 
hunnits i tid. De vetenskapliga artiklarna har därtill en årgång från 1999 till 2018 vilket 
inom den tekniska sfären kan antas vara föråldrat då innovationen är i ständig rörelse. 
De teknikerna som analyseras i denna studie kan av en händelse vara omoderna i en 
framtid.  
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Vidare hade en snäv datainsamling av att både spåra komponenter men främst av att 
kvalitetssäkra lastningsmomentet gett ett annorlunda resultat. I denna studie skulle 
även en analys av att just kvalitetssäkra lastningen göras, men till följd av tidsbrist och 
för lite empiriskt material blev detta inte realiserbart. I tillägg hade utförandet inför de 
initiala intervjuerna kunnat ingås mer dogmatiskt, det vill säga mindre 
förutsättningslöst. Således skulle det empiriska materialet givit mer värde till rapporten. 
Detta leder slutsatsen till begreppsperspektiven validitet och reliabilitet.  
 
En kvalitativ ansats tillämpades i studien som gav fördjupad förståelse för det 
föreliggande fallet på Scania, men även för tekniken i samband med litteratursökningen 
och marknadsundersökningen. Intervjuer kompletterades med observationer vilket 
inbringade i ökad insikt. Det teoretiska kunde följaktligen kopplas med det praktiska i 
ett växelverkande samspel. Däremot hade studien kunnat kompletteras med ett 
kvantitativt tillvägagångssätt och således givit form för en metodtriangulering. Som 
exempel skulle de ekonomiska faktorerna kunnat beaktats och exemplifierats med en 
beräkningsmodell. Därmed skulle studien bidragit i ett konkret och kvantifierat 
mätvärde. Det tidsbundna utförandet av studien kan i tillägg inte garantera samma 
utfall om studien replikeras i ett senare skede och framförallt inte om det sker av andra 
forskare. Vad som gäller idag är inte statiskt för hur det ser ut i morgon och forskare 
med olikartade och kognitiva paradigm ger upphov för olikartade resultat.  
 
Det teoretiska forskningsbidraget i rapporten är de kritiska och icke-kritiska 
utvärderingskriterierna vilka tillsammans utgör ett praktiskt överförbart ramverk som 
kan användas som vägledning i val av RTLS-system. Ramverket kan dock 
vidareutvecklas av andra forskare där ekonomiska faktorer kan vägas in. Vidare kan 
forskare skapa en definierad struktur förkroppsligad av algoritmer som då kan ge ett 
mer specifikt utfall. Det praktiska forskningsbidraget i rapporten är 
marknadsundersökningen som gav en insyn i olika RTLS-leverantörstyper och deras 
produktutbud. 
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Bilagor 
 
8.1 Bilaga 1 
 
Denna intervju är en del av examensarbetet kring ämnet spårbarhet som avser att dels 
skapa utvärderingskriterier utifrån produktionsobjektens behov samt att identifiera 
lämpliga spårbarhetssystem till dessa. Produktionsobjekt definieras i detta fall som 
material, personal och utrustning som rör sig inom produktionsanläggningen. 
 
Syftet med denna intervju är att kartlägga produktionsanläggningens nuläge och 
eventuella problem samt att hitta potentiella lösningar till dessa. 
 
Intervjun kommer att använda sig av ljudinspelning, vilket sedermera ska transkriberas. 
Svaren hanteras däremot  konfidentiellt och inga namn publiceras. 
 
Introduktion till spårbarhet: 
Av olika anledningar kan det i förekommande fall hända att bland annat artiklar och 
material försvinner eller felplaceras på en produktionsanläggning. Det skapar i sin tur 
ett extra arbetsmoment innefattande sökning av dessa felplacerade objekt. Resurser och 
tid förbrukas därmed på aktiviteter som inte gynnar produktionsanläggningen. Det går 
emellertid inte att eliminera alla sådana misstag, men med hjälp av stödfunktioner som 
spårbarhetssystem (även kallat “track and trace”-system) kan man underlätta 
lokaliseringen av objekten och därmed går det att reducera dessa icke-värderande 
aktiviteter. 
 
Spårbarhetssystem kan alltså ha fördelar som bland annat: 

• Felsökning av felplacerade artiklar 
• Visualisering av flöden 
• Rationalisering av flöden 
• Identifiering av flaskhalsar genom lokalisering 
• Agera som alarmerande funktion av inkuranta artiklar 
• Mäta genomloppstid 
• Skapa data som ligger till grund för en mer utförlig värdeflödesanalys 
• Kvalitetssäkring 

 
Er input i denna intervju är därför viktig för oss, men även för er i ett fortsatt arbete mot 
rationaliserade processer. 
 
Tack för att ni tar er tid att svara på dessa frågor! 
 
Fråga 1. 
Kan du berätta om dig själv och din position som du besitter i arbetsgruppen? 
 
Fråga 2. 
Vad gör ni på er produktionsanläggning och kan du övergripande beskriva hur 
arbetsprocessen samt produktionsflödet ser ut? 
 
 
Fråga 3. 
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Vilka objekt finns det i er produktionsanläggning? 
 
Fråga 4. 
Vilka objekt i Er produktionsanläggning anser ni att ni behöver spåra? 
 
Fråga 5. 
Hur kontrollerar ni när och var material befinner sig i Er produktionsanläggning? 
 
Fråga 6. 
Hur kontrollerar ni när och var personal befinner sig i Er produktionsanläggning? 
 
Fråga 7. 
Hur kontrollerar ni när och var utrustning befinner sig i Er produktionsanläggning? 
 
Fråga 8. 
Vad blir effekterna av att material inte finns på rätt plats och/eller rätt tid i 
produktionsanläggningen? 
Naturligt att fråga “varför” för rotorsak - gäller även för personal & utrustning. 
Således för vi svar på pränt vad det verkligen problemet är (vetenskaplig slagkraft). 
 
Fråga 9. 
Vad blir effekterna av att personal inte finns på rätt plats och/eller rätt tid i 
produktionsanläggningen? 
 
Fråga 10. 
Vad blir effekterna av att utrustning inte finns på rätt plats och/eller rätt tid i 
produktionsanläggningen? 
 
Fråga 11. 
Hur anser du att ert arbete kan förbättras med hänsyn till positionering och spårbarhet 
av objekt i produktionsanläggningen? 
Här ger vi ledtrådar för att aktivera eget tänkande (finns dock risk för ledande svar). 
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8.2 Bilaga 2 Logistikutvecklare DE/DT 
 
Fråga 1. 
Kan du berätta om dig själv och din position som du besitter i arbetsgruppen? 
 
Fråga 2. 
Kan du beskriva flödet av motorrack/motorpall från linan till buffertlager/ 
färdigvarulager? Vilka arbetsmoment ingår i processen? 
 
Fråga 3. 
Kan du beskriva returflödet av motorrack/motorpall? Vilka arbetsmoment ingår i 
processen? 

• Hur kommer racken in från bufferten? 
 
Fråga 4. 
Hur många motorrack/motorpallar skickar ni på en dag till respektive kund? Var är 
dessa kunder belägna? Hur kontrollerar ni att racken har skickats iväg till “rätt kund”? 
 
Fråga 5. 
När kunden skickar tillbaka motorrack/motorpallar i retur, är det samma mängd som 
skickas tillbaka som det ni skickade ut till kund eller kan mängden variera? 

• Kan det även ta olika lång tid att få tillbaka dessa? 
• Och hur kontrollerar ni att ni får tillbaka allt ledigt ifrån kunden och att det är 

“rätt rack”? 
 
Fråga 6. 
Hur många modeller av rack har ni? (Varierar motorracken i storlek beroende på vilket 
motor som skall lastas på? ) 
 
Fråga 7. 
Hur kvalitetssäkrar ni sekvensindelningen? 
 
Fråga 8. 
Mäter ni genomloppstid på något sätt? 
 
Fråga 9. 
Upplever ni varierande nivåer av motorrack i produktionen? Om ja, varför? Om det 
skulle brista vad tar ni till för åtgärder för att inte stoppa line? 
 
Fråga 10. 
Hur många lagerplatser har ni för motorrack/motorpall? 
 
Fråga 11. 
Varför hamnar inte samma motor på samma motorrack/motorpall efter 
målerisekvensen? 
 
Fråga 12. 

Vad anser du är den största utmaningen med racken idag? 
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Fråga 13. 

Händer det att rack “försvinner”/ felplaceras i produktionsanläggningen eller i samband 

med utlastningen? Vad är den mest förekommande orsaken till felplacering? 
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8.3 Bilaga 3 Logistikutvecklare MS 
 
Fråga 1. 
Kan du beskriva hur hanteringen går till av motorpall och axelrack, från mottagande av 
godset till retur av lastbärarna? 
 
Fråga 2. 
Vem bokar returtransporten? 
 
Fråga 3. 
Hur vet ni att det är rätt gods som kommer till er? 
 
Fråga 4. 
Skickas alla lastbärare ni besitter eller behåller ni vissa? 
 
Fråga 5. 
Vet du om det är samma förfarande på hanteringen av motorpall samt axelrack i andra 
PRU:er globalt på Scania? 
 
Fråga 6. 
Har ni olika buffertzoner av motorpallar och axelrack i produktionsanläggningen? 
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8.4 Layout DT 
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8.5 Layout DE  
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