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Sammanfattning 

Examensarbetet är utfört på uppdrag av Tarkett AB i Ronneby, där utveckling och tillverkning av 
”homogena plastgolv” sker. Tarkett AB har intresse av att studera vilka möjligheter det finns att 
skapa spårbarhet för deras plastgolvmattor. Idag materialåtervinns endast spill från golvinstallatören 
och från den egna produktionen och en spårbarhet för installerade produkter skulle kunna skapa en 
möjlighet till ytterligare materialåtervinning och därmed möjligen förbättrad hållbarhet i systemet.  
  
Analysen bestod av bokstudier, faktasökning på diverse internetsidor, intervjuer samt besökte Patent 
och registreringsverket med syfte att hitta patenter för spårbarhet.  
Resultatet blev fyra olika spårbarhetsteknologier som var lämpliga för Tarkett AB med avseende på 
plastgolvtillverkningen. De fyra olika teknologier består av: 
 
1. Streckkoder 
2. RFID (Radio Frequency Identification) 
3. Magnetiska partiklar  
4. Magnetiska matriser.   
För att ge en bättre bild av vad spårbarhet innebär och hur det ser ut i praktiken för företagen, har 
fordonindustrin Scania, medicinindustrin Astra Zeneca och möbelindustrin Ikea har intervjuats.  
 
Slutsatsen utgår ifrån tre punkter: 
• Första punkten, vid införandet av spårbarhetsmetod införs initialkostnader som bör 
uppmärksammas.  
 
• Andra punkten, om Tarkett AB vill sköta allting själv,  med allting menas spårbarheten 
av sina produkter med applicering av till exempel RFID taggar eller streckkodsetiketter och 
återvinningen,  skall företaget vara noga på att detta innebär en hel del ansvar och kräver resurser 
som företaget måste ha till sitt förfogande.  
 
• Den tredje punkten är att om Tarkett AB satsar på någon av presenterade 
spårbarhetsmetoder så rekommenderas RFID. RFID lämpar sig bäst för plastgolvmattor. Taggen 
kan vara osynlig inbäddade i plastgolvmattor och informationsavläsningen kan ske igenom mattor 
utan problem, samt att Tarkett AB har möjlighet att välja en prisklass som passar just deras 
produktion. 



Andra rekommendationer är att ha samarbete med andra företag som kan vara specialiserade på 
respektive område. Ett företag som är duktigt på spårbarhetslösningar kan ge Tarket AB en 
hjälpande hand med spårbarhet och ett återvinningsföretag kan ta hand om återvinningen. Tarkett 
AB skall dock i slutändan få tillbaka sina plastgolvmattor för återanvändning. 
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Abstract 
Click The thesis is carried out on behalf of Tarkett AB in Ronneby, where development and 
production of so-called "homogeneous vinyl flooring" takes place. Tarkett AB has an interest in 
studying the possibilities of establishing the traceability of their plastic floorings. Today recycles only 
spills from the flooring installer and from its own production. A traceability of installed products 
could create a possibility for further recycling and thereby a possible improvement of the 
sustainability in the system. 
 
The analysis consisted of literature studies, fact finding on various internet sites, interviews and a 
visit to the Patent- och registreringsverket with the aim of finding patents for traceability. 
 
It resulted in four different traceability technologies that were appropriate for Tarkett AB for 
flooring manufacture. The four different technologies consist of:  
 
1. Bar codes 
2. RFID (Radio Frequency Identification) 
3. Magnetic particles 
4. Magnetic arrays  here to insert text 
 
To give a better picture of what traceability means and how it looks in practice for companies, the 
vehicle industry Scania, medicine industry Astra Zeneca and furniture company Ikea has been 
interviewed. 
 
The conclusion is based on three points: 
• First point, the implementation of traceability method means some initial costs which 
should be taken into consideration.  
 
• Second point, if Tarkett AB wants to do everything himself, with everything means 
taking care of its traceability like application of RFID tags or bar code labels and also recycling, the 
company must be careful that this means a lot of responsibilities and complications that require 
resources that the company must have available. 
 
• The third point is that if Tarkett AB invests in any of the presented traceability 
methods so RFID is recommended. RFID is best suited for plastic floorings. The tag can be 



invisible, embedded in plastic floorings and information reading can be done through the floorings 
without a problem, and that Tarkett AB has the option to choose a price range that suits their 
production. 
 
Key-words 
Traceability, sustainable development, barcode, RFID & magnetization 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Globaliseringen är ett begrepp som omfattas av ekonomiska kulturella och politiska process som 
knyter samman världens länder. På samma sätt som makt har förskjutits på de större organ som 
FN, EU och världsbanken förskjuts också ansvaret på dem.  Dessa organ ska bland annat 
bestämma hur vi ska utnyttja våra resurser, t.ex. vatten, luft, fisk och även olja som i sin tur 
omvandlas till plast.  
 
De här resurser är inte oändliga oavsett vilken organ eller nation som sitter och försöker lösa 
problem. De kommer ta slut men varje individ, varje företag, varje land och varje organ måste 
tillsammans se till att de utför sin del och tar sitt ansvar så kanske ökas människors chanser att ha 
nytta av dem lite längre i tid. En bra start är källsortering och återvinning av dem, båda hemma 
och på jobbet. 
 
Tarkett AB är ett företag som tillverkar olika slags golv. Företaget är i själva verket väldigt stort 
och har anläggningar i mer än 100 länder.  Det här examensarbetet utförs i samarbete med en av 
anläggningarna som ligger i Sverige. Vid den här anläggningen tillverkas bara plastgolvmattor. 
Problemet är att Tarkett AB inte har något system för att kunna spåra sina produkter och de vill 
utreda de här spårbarheterna som möjligen kommer att användas som ett verktyg för att kunna 
återvinna och återanvända sina gamla och bortrivna plastgolvmattor, som inte kunderna behöver 
längre. 
 
Syftet med det här examensarbetet är att med hjälp av en nulägesanalys analysera de befintliga 
spårbarhetsmetoderna och eventuellt eget förslag hitta en lämplig spårbarhets lösning eller system 
för att företaget ska kunna återvinna sina plastgolvmattor. Återvinningen har ett stort betydelse 
både ekonomiskt och ur ett hållbart perspektiv.  

1.2 Syfte och mål  

Spårbarhetsmetoden utvärderas med syfte att få kunskap om ett lämpligt returhanteringssystem 
eller spårbarhetssystem för Tarkett AB som vill spåra sina produkter. Produkter som lämnar 
företaget vid försäljningen. Återvunna material skall malas ner till granulat och blandas i lagom 
mängd i materialen vid tillverkning av nya plastgolvmattor. Företaget kan gynnas både 
ekonomiskt och ur ett hållbarhetsperspektiv.  Målet med denna rapport kan sammanfattas i två 
punkter: 

• Att studera och utvärdera upp till fem möjliga befintliga spårbarhetsmetoder för 
plastgolvföretaget 

• Ge förslag på egen lösning för spårbarhet  
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1.3 Metod 

För att kunna lösa problematiken skall befintliga patenter på spårbarhet, varierande 
spårbarhetstekniker och eventuella återvinningstekniker som kan vara lämplig för 
problemlösandet studeras. Vid all faktainsamling och informationsökande tas hänsyn till hur 
vidare lämpliga är informationen,  eller de fakta som har tagits fram, för plastgolvmattor ur ett 
tekniskt perspektiv.  För problemlösningen behövs biblioteksdatabas, litteratur studie och Google 
som undersökningsverktyg samt Patent och registreringsverket skall vara till hjälp. 

1.4 Avgränsning 

Det här examensarbetet tar bara hänsyn till plastgolvmattor. Det kommer inte göras något analys 
på ingående material i plastgolvmattan. Alla spårbarhetssätt som inte går att tillämpa på 
plastgolvmattor kommer skalas bort. Den spårbarhetsmetod som kommer att rekommenderas tar 
endast hänsyn till Tarkett AB i Sverige.  
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2 Teori 

2.1 Hållbar utveckling  

Hållbar utveckling sammankopplas med tre 
begrepp. De tre begreppen består av miljö eller 
ekologi, samhället eller den socialkulturella 
aspekten och ekonomi.  En figur som förknippas 
med de tre faktorer är tre cirklar.  
Hållbarutveckling uppnås när alla tre områden 
täcks.  Den överlappande ytan tar hänsyn till social 
rättvisa, bevarande av naturresurser samt 
ekonomiskt tillväxt. (Gröndahl & Svanström, 
2011) 
 

 

Figur1. Hållbar utveckling 

Den sociala rättvisan handlar om att tillgodose de grundläggande mänskliga behoven. Ett 
exempel är att alla har tillräckligt mat att äta för att kunna klara sig. Bevarande av naturresurser 
talar för sig själv, det handlar om att alla är miljövänliga och tänker på framtiden och inte 
överutnyttjar naturresurserna. Den ekonomiska tillväxten handlar om att parallellt med att de 
grundläggande mänskliga behoven tillgodoses och resurserna omhändertas skall också samhällets 
ekonomi växa. (Röda korset) 
  

social rättvisa 

bevarande av 
naturresurser 

ekonomiskt 
tillväxt 
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2.2  Icke hållbar utveckling  

 
Figur 2. En stenstatyn 

Påskön används oftast som exempel idag för öka medvetenheten om hållbar utveckling. Ön hade 
gott om palmskogar som användes som skydd mot vind, kyla och värme.  En myt som berättas 
oftast i samband med Påskön, är maktkampen mellan olika släkter på ön mellan 1100 och 1700 
e.Kr. Maktkampen gick ut på att resa den största stenstatyn. För att kunna transportera statyn 
höggs alla träd ned.  Överutnyttjandet av resurserna i Påskön resulterade i att resurserna började 
bli begränsade. Folk började konkurrera om resurserna, konkurrensen övergick i ett inbördeskrig 
mellan två grupper som slutade med hungersnöd, våld, anarki och kannibalism. (Gröndahl & 
Svanström, 2011) 
 

  
Figur 3 Förenklar och sammanfattar myten som led till icke hållbar utveckling. 

  

Maktkampen 
mellan olika 

släkter började 

Alla skogar höggs 
ned & resultaten 
blev jorderosion  

begränsade 
resurser; hunger 
och konkurrens 

om mat 
Innbördeskrig; 

hungersnöd, våld, 
kanabalism och 

anarki.   

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=p%C3%A5sk%C3%B6n&source=images&cd=&cad=rja&docid=c9WHt3_tc2X56M&tbnid=9VALH14ROCOZfM:&ved=0CAUQjRw&url=http://natgeo.se/ur-och-forntid/forntida-mysterier/paskoen-ny-teori-om-hur-stenstatyerna-flyttades&ei=XVWLUZu0CufD0QXnvYGYDA&bvm=bv.46226182,d.bGE&psig=AFQjCNGegnwqbk1Ql3wgzvJ-Og8IFZFWzQ&ust=1368172244214234
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2.3 Människan har alltid påverkat miljön 

Människan har alltid varit beroende av naturens resurser, livet blir omöjligt utan vatten, utan mat 
som kommer från naturen men också svårt utan olja dels som drivmedel för transporten av varor 
dels också för t.ex. tillverkning av plastföremål för att göra livet enklare.  
 
Tekniken och utvecklingen har försett oss med lyxigare produkter och tjänster. Den ökande 
befolkningen och den ökade ekonomiska utvecklingen har utökat efterfrågan på varor och 
tjänster.  Det betyder dock inte att ökad befolkning alltid innebär ökad resursutnyttjande. Kina 
med en befolkning på drygt 1,3 miljarder har mindre oljeförbrukning än USA med betydligt 
mindre befolkning. (Gröndahl & Svanström, 2011) 
 

2.4 Spårbarhet ur hållbar utvecklings perspektiv  

Ur ett hållbart perspektiv är spårbarhet viktigt för att på så sätt kan till exempel ett företag spåra 
sina produkter och eventuellt återvinna dem. Spårbarheten skapar en ordning på företags 
värdekedja på så sätt får företagen bättre kontroll över sin produktion. Bättre kontroll leder till att 
företagen kan påverka sin produktion och koncentrera sig på effektivisering, miljöarbete samt 
reduceringen av slöserier. Har företagen en spårbarhet behöver de inte slänga stora mängder 
livsmedel bara för fel har upptäckts på en batch eller en produkt. En bra spårbarhet pekar ut för 
företaget var felet har skett. 
 
Alla ska vara hållbara såväl stora som mindre företag men främst vi människor för det är vi som 
kan styra och påverka. Varje individ för sig ska ta ansvar för sina egna handlingar på en 
individnivå, både i sitt hem och på sitt arbete. Det är inte bara nu det bör satsas på allt görs för att 
morgondagen och framtiden skall blir bättre. Om vi har tagit slut på våra resurser blir det ingen 
bättre framtid.  
 

2.5 Spårbarhet ur tillverkningsindustrins perspektiv  

En möjlig och kanske mest förekommande definition på spårbarhet ur tillverkningsindustrins 
perspektiv är att kunna spåra en produkt från råvara till slutkund och även efter, vid behov. Till 
exempel inom medicinbranschen är spårbarhet viktigt även efter att medicinen säljs. Om ett fel 
upptäcks krävs det att snabba åtgärder vidtas och en snabb återkallning av produkten sker. 

 
Figur 4. En värdekedja 

  

Råvara  Produktion försäljning  slut 
konsument 

Till vem 
såldes 

produkten? 



6 

 

2.6 Varför är spårbarhet viktigt? 

Spårbarhet har fått bredare användningsområde än det var innan. Det har blivit mest populärt 
inom matindustrin. Inom vissa branscher är det ett krav från myndigheten att ha en spårbarhet. 
Inom livsmedelsindustrin blir det viktigare och viktigare att kunna spåra produkter som säljs till 
konsumenter. Konsumenter har rätt att kunna veta varifrån maten som de har på bordet framför 
sig kommer. Samtidigt vill konsumenter veta var ska de vända sig om det förekommer bristfälliga 
produkter eller fel i livsmedlet. Dock är det inte bara konsumenten som vill ha spårbarhet, även 
leverantörer vill ha spårbarhet. T.ex. om ett företag tillverkar leksaker och senare inser att råvaran 
i de redan sålda produkterna har förorenats av misstag med något giftig ämne, i det här fallet skall 
det vara lätt och smidigt för tillverkare eller distributören att spåra och återkalla leksakerna. 
Spårbarhet används också som ett verktyg för marknadsföringssyfte. Om kunder vet att de alltid 
har möjlighet att vända sig tillbaka till en som tar ansvar för sina produkter väljs ofta den. 
Tryggheten, säkerheten och medvetande om produktens ursprung spelar en viktig roll för 
konsumenten.  

2.7 Tarkett ABs spårbarhet  

När det gäller företaget Tarkett AB har det ett annat syfte med spårbarhet. Tarkett AB utreder 
och vill lära sig mer om spårbarhetteknologier för att kunna på lång sikt, uppnå genom spårbarhet 
en hållbarhet. Företaget vill ha ett system för att kunna veta var deras produkter tar vägen efter 
att de lämnar företaget vid försäljning. Detta spårbarhetssystem ska kunna hjälpa dem att kunna 
spåra och återvinna sina golvplaster. Det mesta spillet mals ner till granulat och blandas med nya 
råvaror för tillverkning av nya plastgolvmattor. (Tarkett)  
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3 Nulägesanalys av befintliga spårbarhetsmetoder  

Spårbarhet är inte något nytt även om det har fått större användningsområde och större betydelse 
de senaste åren. Det har funnits i form av streckkod, retursystem vid retur av colaflaskor och 
burkar även Radio Frequency Identification (RFID) har funnits i drygt 50 år som spårbarhetsmetod. 
Märkning är ett annat sätt att skapa spårbarhet. Både relief markering och datum- märkning 
förekommer. (Dehlin, 2011) 
 
Nu är det rätt många produkter som är trycktmärkta eller reliefmärkta, med det menas att det är 
tryckt på produkten var produkten skall återvinnas när det inte går att använda längre. Mjölkpaket 
brukar vara datummärkta. Om det blir fel på ett mjölkpaket kontrolleras datumet och på så 
kommer ofta ursprungsleverantören att återkalla hela den aktuella dagens produktion. 

3.1 Spårbarhet med informationsbärare 

3.1.1 Streckkod 

 

 
Figur 5. Olika typer av streckkoder med en streckkodsavläsare. 

 
En så kallad linjär streckkod är helt enkelt en etikett med parallella linjer av olika tjocklek 
placerade vertikalt bredvid varandra. Förutom en rad streck eller linjer finns det även siffror tvärs 
med strecken som gör det möjligt att manuellt avläsa koden. Etiketten kan vara av papper, 
wellpapp, plast eller till och med metall. Avläsningsavståndet beroende på avläsningsapparat, 
streckkodtyp och storlek kan variera sig från direkt kontakt upp till fem meters avstånd. 
(streckkod system AB) 
 
Det finns olika standarder på streckkod beroende på vilket land. I Europa används European 
Article Number (EAN), en kod med 13 siffror. En fördel med den här koden är att den är en 
internationell kod som kan förekomma i alla länder världen över, trots att namnet verkar vara 
Europiskt.  Koden är bäst lämpad för konsumentvaror och streckkodmärkningen sker normalt 
hos den som importerar varorna eller hos själva producenten. För utnyttjandet av 
streckkodstekniken kan producenten eller varuimportören ansöka om ett EAN hos sitt lands 
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GS1-organistantion. (streckkod system AB) ” GS1 är en global not-for-profit organisation som 
finns representerad i 150 länder. GS1 utvecklar globala branschneutrala standarder och lösningar 
som ökar effektivitet och synlighet i värdekedjan. (GS1) 
” 
 
I USA används mest Universal Product Code (UPC).  EAN har en siffra mer än UPC, den siffran är 
till för att specificera speciella egenskaper hos en produkt. Dock kan det vara lite problematiskt 
om produkterna transporteras till andra länder som USA, trots att European Article Number  
(EAN) en vidare utveckling av Universal Product Code (UPC). (streckkod system AB) 

3.1.2 Hur fungerar det tekniskt? 
Etiketten används som informationsbärare. Den information som bärs av etiketter med 
streckkoder lagras oftast i en databas först som sedan trycks på etiketter. Informationslagring, 
registrering och tryckning kan skötas i en och samma datorsystem. Streckkoder kräver att det 
finns en avläsare som skannar eller läser av den lagrade informationen. De siffror som finns längs 
strecken är ett annat sätt för avläsning, om den automatiska avläsningen inte fungerar kan 
siffrorna tryckas in manuellt och informationen dyker då fram. (Mikael Haag & Joachim 
Westerlund, 2011)  

3.1.3 Olika typer av streckkoder 
Valet av streckkodtypen avgörs av vilket antal tecken och vilken sorts information som finns i 
koden. Vid val av streckkodtyper finns det ytterligare några faktorer som spelar in roll. De 
faktorer som spelar in är bland annat vad för typ av streckkoder som leverantören och kunderna 
använder, vilken avläsningsapparat kommer användas och hur stort utrymme får streckkoden ta, 
med mera. (streckkod system AB) 
 

 
Figur 6. En endimensionell streckkod. 

 
Det finns endimensionella streckkoder och tvådimensionella streckkoder. Den endimensionella 
har funnits länge och har ett brett användningsområde än idag medan den tvådimensionella har 
utvecklats avsevärt de senaste åren och på grund av sina positiva egenskaper börjar det också få 
större användningsområde. Det som skiljer endimensionella från tvådimensionella är dels 
utseendet att den tvådimensionella består av Svart och vita rutor med några få streck. Dels att en 
tvådimensionella har förmågan att innehålla mer information.  (Mikael Haag & Joachim 
Westerlund, 2011) 
 
  



9 

 

 

 
Figur 7. En PDF417 tvådimensionell streckkod, den har plats för en tät A4 skriven text. 

PDF417 är en tvådimensionell streckkod. Det har plats för upp till 2000 alfanumeriska tecken 
eller en motsvarande en A-4 tätskriven text.  Den har fått ett brett användningsområde ganska 
snabbt kanske mest för sin förmåga att erbjuda hög säkerhet och den stora lagringskapaciteten.  
 
PDF417 är en ”självverifierande och självkorrigerande” kod som innebär att den kan 
rekonstruera felaktiga koder och ger fullständigt information även om etiketten har gått sönder.  
Användaren har mellan 9 olika säkerhetsnivåer att välja på. Den allra säkraste kan tillåta att en 
kod kan förstöras eller skadas upp till 60 % ändå går det att få fram all information som finns 
inkodad. (streckkod system AB) 
 
QR-kod är ett annan slags tvådimensionell streckkod. Det som är speciellt med den här koden är 
att koden kan avläsas med många av dagens moderna mobiltelefoner.  
Koderna hittas oftast på en reklamskylt eller tidningsannonser, där en 
läsare kan lätt öppna en webbsida genom att läsa av koden, den har 
utvecklats av ett japanskt företag Denso 1994.  
(streckkod system AB) 

3.1.4 Fördelar och nackdelar med streckkoder  
En fördel är att om alla tillämpar samma standardiserade streckkoder 
finns det bra chanser att kunna spåra produkten hela vägen från råvara till 
kund. Eftersom etiketterna kan vara tillverkade av papper är det en billig 
teknik. Tekniken är väletablerat och välkänd så det är mycket troligt att de 
flesta tekniker inom området har tillräcklig bra kunskaper och 
erfarenheter av denna teknologi.   
 
Tekniken är automatiserad vilket medför snabbhet, effektivitet och 
säkerhet. Kodavläsningen är inte endast beroende av en avläsare utan går 
även att läsa med blotta ögon eller att trycka in siffrorna manuellt. Det är 
enkelt och går lätt att applicera på olika produkter oavsett färg och form. 
Möjligheten att kunna välja mellan olika alternativ med olika egenskaper är också en fördel.  
 
Streckkoder som tillverkas av plast kan är mycket mer hållbara och 
förstörs inte så lätt, om olja eller annan smuts hamnar på dem går att 

Figur 8. En mobil som kan avläsa 
streckkoder. 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=pdf417&source=images&cd=&cad=rja&docid=yDHZs9p12gMQ9M&tbnid=kS35DojIViC3yM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.mobiliodevelopment.com/pdf417-barcode-standard/&ei=8QKmUcv1Eemo0QXA4oCgCA&bvm=bv.47008514,d.bGE&psig=AFQjCNGWpcSyDY95YDGj9IOguIJsCQs0wA&ust=1369920538629227
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torka bort smutsen. Den tvådimensionella har stor lagringskapacitet, trots att tekniken är ganska 
billigt finns det möjlighet att lagra mycket information i dem. En så kallad QR-kod kan behöver 
inte ha en läsare utan det går att avläsa koden med mobilen.  De olika säkerhetsnivåerna skapar 
en möjlighet att välja en säkrare nivå där chansen finns att upp till 60 % information går att avläsa 
även om etiketten i sig har förstörts. 
 

3.1.5 Nackdelar med streckkoder  
En nackdel är att etiketterna syns tydligt på produkten, förstörs eller rivs etiketterna bort går det 
inte att spåra produkterna. Smuts och annat liknande förstör pappersetiketter så det går troligen 
inte att avläsa koden om inte en bra säkerhetsnivå har valts. I och med att tekniken har funnits 
länge finns det risk för kopiering och olagligt utnyttjande av tekniken.  Det korta 
avläsningsavståndet kan också räknas som en av nackdelarna. (streckkod system AB) 
 
Med hänsyn till plastgolvtillverkning och spårbarhet så finns det bara en rad fördelar som Tarkett 
AB kan använda sig av om företaget beslutar sig att införa streckkod tekniken i spårbarhetssyfte. 
Företaget kan dock inte använda sig av etiketter tillverkat av papper. Om det sitter på baksiden av 
plastgolvmattor bör den vara av bättre material helst plast så den går att avläsa efter alla år som 
plastgolvmattorna har suttit fast på golvet.  
 

3.1.6 Några användningsområde för streckkoder  
 

 
Figur 9.  Olika användningsområden för streckkoder. 

Streckkoder har stort användningsområde. Tekniken har dominerat marknaden i många år. Idag 
syns streckkoder nästan på varenda produkt som köps. Kläder, skor, medicin, frukt, böcker, 
biljetter och massor av andra liknande produkter har en etikett med streckkoder på sig. Tekniken 
har många fördelar. Etiketterna kan köpas billigt, applicering och hanteringen av streckkoder 
verkar inte heller så svår.  European Article Number som används mest i Europa men även länder 
utanför skapar en standardisering. Eftersom många länder använder liknande streckkoder ökar 
också förståelesen för hur streckkoden fungerar  
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3.1.7 RFID 
RFID står för Radio Frequency Identification, det är ett system som med hjälp av radiofrekvensvågor 
möjliggör att identifiera och spåra all objekt på 10 metersavstånd, t.ex. böcker, bildäck, 
medicinburkar, kläder och även människor. Utrustningarna som behövs består av en etikett, en 
skrivare, en läsare samt en tillämpningsmjukvara. En RFID-etikett kallas också RFID-tagg eller 
transponder. En RFID-tagg kan vara på två olika sätt, aktiv eller passiv. (Dehlin, 2011) 
 

 
Figur 10. En RFID-tagg. 

 
En passiv tagg är beroende av en läsare och väntar på att en läsare skall föras förbi för att 
signalen i taggen skall bli aktiverat. När taggen aktiveras tar den emot signalen från läsaren och 
skickar tillbaka en signal. Den tekniken som har använts på den passiva taggen är att den har en 
så kallad ”integrerad Krets”. Kretsen gör att den aktiveras av en läsare som förs förbi. (Dehlin, 
2011) 
 
En ytterligare typ av passiv tagg som ändå behöver batterier kallas för Battery Assisted Passiva-taggs 
BAP. En fördel med BAP till skillnad från de passiva är att de har en längre livslängd och längre 
räckvidd. Om den vanliga passiva har en räckvidd på 6-8 meter så har den 30 meter.  
 
Aktiv tagg har ett inbyggt batteri för egen energiförsörjning. Den har därför mer avancerade 
funktioner och med mycket längre räckvidd.  Räckvidden kan vara upp till 100 meter beroende 
på omständigheterna. På grund av sitt inbyggda batteri har den en kortare livslängd än en passiv. 
Den passiva har en livslängd på 40 år och den aktiva har på 10 år. (Identsys) 
 
 Eftersom tekniken kan spåra all slags produkt eller föremål så finns risken att folk kan testa den i 
vilken miljö som helst. En RFID tagg kan klara mellan minus 40 grader Celsius upp till 100 
grader Celsius. Den slags information och i vilken mängd kan den bära är också en intressant 
fråga. Den enkla taggen kan bära en serienummer med 32-64 bitar vilket motsvarar och de mer 
avancerade kan bära upp till 100 bitar. Priset varierar från 1 krona upp till 50 kronor per styck 
beroende på om den är en avancerad tagg eller en enkel tagg. (Adage, 2013) 
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3.1.8 Hur fungerar det tekniskt? 
RFID använder sig av elektromagnetisk energi i form av radiovågor för att kommunicera och 
avläsa den lagrade informationen på distans. Dessa radiovågor liknar de osynliga radiovågorna 
som gör det möjligt att lyssna på ens favorit FM radio station. Precis som andra radiovågor kan 
de tränga sig genom fönstret, trä, kläder, väska och även en vägg. (Katherine Albrecht & Liz 
Mcintyre, 2005) 
 

3.1.9 Taggs och läsare  

RFID kan vara i olika former, det kan vara inbäddad i pärlor, tråder, fibrer eller till och med kan 
vara målad på en bild. För enkelhetens skull tar vi en titt på den typiska RFID tagg som företagen 
vill lägga in i konsumenters produkter. En RFID tagg består an två huvudkomponenter. Den 
första komponenten är ett litet datachip, vilken innehåller en unik identifikations nummer. Detta 
chip är oftast hänvisat som en ”integrerat krets” i vetenskapliga kretsar. Chipet kan vara så litet 
som ett dammkorn. Ett av de minsta chipen i världen är på 0,25 kvadratmillimeter. (Katherine 
Albrecht & Liz Mcintyre, 2005) 
 
Den andra komponenten är en antenn som ansluts till det lilla chipet.  Antennen är en platt, 
metallisk spole. Kombinationen av antennen och chipen tillsammans kallas för ”tagg” eller 
transponder som vanligen är fäst på en plastyta som en klisteretikett. Dagens RFID är lika stor 
som en tumnagel eller större. Eftersom utvecklingen av RFID går framåt så är framtida taggs 
troligen mycket bättre och kommer vara mycket mindre. Figur 10 visar en typisk RFID tagg. 
(Katherine Albrecht & Liz Mcintyre, 2005) 
 
 

 
Figur 11 En RFID tagg med en läsare  
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RFID läsarens uppgift är att avge radiovågor.  När en RFID tagg kommer inom räckhåll för en 
läsare, taggens antenn plockar upp läsarens energi, förstärker den och leder den till chipet. 
Energin stimuleras sedan att stråla tillbaka och ge den unika identifikationsnummer, tillsammans 
med andra lagrade information som har programmerades in. Läsaren tar upp informationen och 
processerar det. (Katherine Albrecht & Liz Mcintyre, 2005) 
 

3.1.10 RFIDs användsningområde 
RFID går att applicera på de flesta produkter. Vissa appliceringsområden kan vara inne i ett trä 
stock, i plast föremål, i gummi, i kläder, i skor, i livsmedelsprodukter, till och med inne i 
människans kropp går det att implantera ett RFID chip. Biblioteken är de första som har 
implementerat RFID både i sina böcker och som larmsystem vid entrén. Om böcker vid stöld 
eller av misstag lämnar biblioteket utan att de har lånats ut kommer larmsystemet vid entrén att 
ge signal.  (Adage, 2013) 
 

3.1.11 Fördelar med RFID 
En av fördelarna med RFID är att det radiovågorna kan gå genom objekt och är därmed bättre 
än streckkod. Även om det ligger fett, smuts eller andra liknande ämnen på chipet eller läsaren så 
betyder det inte ett hinder utan avläsning av den lagrade informationen är fortfarande möjligt. En 
annan fördel är att den kan vara osynligt. Taggarna kan byggas in i produkten som består av 
gummi, trä eller plast. (Adage, 2013) 
  
I och med att RFID skapar ett unikt numer för varje produkt går det inte att kopiera och 
manipulera en produkt. Med hjälp av en RFID chip kan man mäta slitage, temperatur och tryck. 
Objekt som bär en RFID chip kan spåras även om det ligger i ett kuvert, eller i ett låst skåp. 
Objekten behöver inte vara i fysiskt kontakt för att kunna spåras. (Adage, 2013) 
 

3.1.12 Nackdelar med RFID 
Tekniken störs av vissa föremål, därför kan inte vissa branscher som Ikea tillämpa tekniken. Det 
kräver en hel del förändringar och kostnader för en produktion eller ett företag som vill införa 
detta. Initialkostnader kan omfattas av priset på taggar, avläsningsapparat och en databas, samt en 
tekniker som kan åtgärda felet vid behov. En annan nackdel som gör att vissa företag kan inte 
använda systemet i sitt företag är att RFID systemet störs av vissa saker, t.ex. metaller stör 
signaler hos en RFID tagg. (Allan Dickner, 2013) 
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3.2 Metoder beskrivna endast i patent  

Nedan följer två metoder som är egentligen patenter. Dessa uppfinningar har uppfunnits med 
syfte att uppnå spårbarhet för förpackningar. Eftersom de verkade lämpliga för plastgolvmattor 
har de tagits upp här. 

3.2.1 Magnetiserbara partiklar  
Uppfinningen erbjuder ett sätt att kunna visualisera icke synlig information och framförallt icke 
synligt information för förpackningslaminat. Metoden går ut på att förse en förpackning eller i 
det här fallet plastgolvmattor med magnetiserbara partiklar. Magnetiserbara partiklar kan 
möjliggöra att registrera information och skapa spårbarhet för förpackningslaminat men går även 
bra för plastgolvmattor. (Bergholtz, 2009) 

3.2.2 Hur fungerar magnetiserbara partiklar tekniskt? 
Först förses ett förpackningslaminat med magnetiska partiklar som är ordnade i remsor, full 
täckta ytor eller helt enkelt som en tejp. Med full täckta ytor menas att de magnetiska partiklar 
kan blandas med färg som sedan tryckas eller målas på laminatet. 
 
Kromoxid, järnoxid, titan eller en blandning av dess är några typer på magnetiska partiklar som 
går att använda. Koncentrationen av magnetiska partiklar kan variera, men en lämplig mängd kan 
ligga på 1-10g/m2. (Bergholtz, 2009) 
 

 
 

Figur 12.  Från vänster Kromoxid, järnoxid  och titan.  

  
Nästa steg är att lagra information, den information kan 
vara batchnummer och rullnummer beroende på bransch 
och vad som är lämplig för en produkt. Den information 
som har lagrats in avläses med hjälp av magnetiska sensorer 
utan att behöva ha fysisk kontakt, med ett möjligt 
avläsningsavstånd på 1-2mm. Eftersom 2mm ger en bra 
tjocklek till förpackningen kan de magnetiska partiklarna 
appliceras osynligt. Det vill säga att man kan ha magnetiska 
partiklarna mellan två tunna skikt av papper sedan ovanpå 
kan ytterligare ett skikt tillverkas men tjockleken skall bli 
max 2mm. Det här förfarandet kräver att processen skall 
vara en automatiserad process. (Bergholtz, 2009)  

Figur 13. Förpackningslaminat 
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Figur 14 visar stegen som förfarandet består av 

De stegen som framgår av figuren består av att: 

1. Ta emot ett förpackningslaminat som innehåller magnetiska partiklar och läsa den 
icke synliga informationen med ett magnetläshuvud. 

2. Här bearbetas den icke synliga informationen, det är även möjligt att visa en del av 
den icke synliga informationen, borttagning och tillägg av information är också 
utföras. 

3. Skriva den icke synliga informationen på förpackningslaminatet (Bergholtz, 2009) 

3.2.3 Fördelar magnetiserbara partiklar  
Metoden är lämpligt även för plastmaterial så Tarkett AB kan utnyttja metoden.  
Informationen som lagras in har möjlighet att vara helt osynlig vilket återigen passar också bra för 
golvplasttillverkningen. En förenkling kan vara att använda magnetiserbar tejp som går att tejpa 
på produkter. Tarkett AB kan applicera tejper på plastgolvrullan som sedan klipps till kortare 
plastmattor. (Bergholtz, 2009) 

3.2.4 Nackdelar med magnetiserbara partiklar 
Det är inte tydligt vad för slags läsare som kan användas vid avläsningen 
Avläsningsavståndet är endast 1-2 mm. Magnetiska partiklarna måste hamna så att tjockleken inte 
skall bli mer än max 2 mm så det blir lite svårt för att tillämpa det för golvplasttillverkningen 
eftersom tjockleken är betydlig större än 2mm. Metoden kräver att processen skall vara 
automatiskt, dock blir det inget problem för Tarkett AB eftersom processen är automatiskt,  men 
för andra företag vars tillverkning inte är automatiskt går det inte att ha den metoden. (Bergholtz, 
2009) 
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3.2.5 Magnetiska matriser  

Uppfinningen har för avsikt att med magnetiska partiklar bygga upp en matris som magnetiseras 
med ett magnetiskt fält och skapar koder.  Den är avsett för förpackningar men det går troligtvis 
att tillämpa det även inom golvplasttillverkningen.  Den här uppfinningen har tre olika ändamål. 
Första ändamålet är att få fram en förpackning som ger en identifieringskod som inte behöver ha 
en avläsningsapparat för att avläsa koden. Andra ändamålet är att få fram en förpackning med 
identifieringskod som kan påverkas och ändras under dess produktion eller livslängd. Det sista 
ändamålet med uppfinningen är att få fram en förpackning som kan spåras lätt och 
kostnadseffektivt. (Ingvard, 2005) 

3.2.6 Hur funkar det tekniskt? 
Uppfinningen går ut på att med magnetiska partiklar bygga upp en 6x6 matris. Matrisen består av 
6 horisontella och 6 vertikala rutor. Varje ruta har fått benämningen domän, domänen i sin tur 
består av magnetiska partiklar.  För att kunna få fram en kod måste 
matrisen magnetiseras genom att använda ett magnetiskt fält.  
 
Delar man upp några domäner i minst två grupper, en första och en 
andra grupp. Enligt uppfinningen i så fall identifieringskoder erhålls 
”under olika stadier av behandlingen av förpackningslaminatet”. I det 
här fallet tillhör några magnetiska domäner såväl första gruppen som 
andra gruppen. (Ingvard, 2005) 

3.2.7 Fördelen med magnetiska matriser 
Några fördelar kan vara att det inte behöver vara särskilt dyrt. Matrisen 
behöver nödvändigtvis inte vara synlig för att kunna avläsa 
identifieringskoden, i så fall går det utmärkt att dekorera 
förpackningen. Metoden är inte bara begränsad till en slags förpackning 
utan går att tillämpa på andra sorts förpackningar också. Genom att 
gruppera domäner uppnås ett sätt att kunna ändra och skapa identifieringskod på laminatet under 
olika stadier i tillverkning av förpackningen. Utifrån Tarkett ABs tillverkning skulle metoden 
möjligen kunna utnyttjas på plastgolvmattor, en betydande fördel är den stora antal koder som 
kan fås fram, så stor som 1,5*1017 olika koder. (Ingvard, 2005) 

3.2.8 Nackdelen med magnetiska matriser  
Även om det kanske går att tillämpa tekniken för annat ändamål i det här fallet plastgolvmattor i 
spårbarhets syfte är det lite svårt att ta initiativet eftersom i uppfinningsbeskrivningen saknas en 
sådan rekommendation för just plast. En stor nackdel är kanske för att 
det är en patenterad uppfinning och den som äger patenten kanske inte 
tillåter dess tillämpning inom andra områden. (Ingvard, 2005) 
  

Figur 15 illustration på en 
förpackning med magnetiska 
matriser 

Figur 16.  Magnetiska 
matriser som har grupperats 
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4 Idé baserad på befintliga spårbarhetsmetoder  

Under faktainsamlingsfasen föddes en idé som ett lösningsförslag. Lösningsförslaget är inte helt 
nyuppfunnet utan är baserade på de övriga metoder som har presenterats ovan. Det kan tillämpas 
i tre olika varianter. Variant ett kan tillämpas utan hjälp av en befintlig teknologi och troligen 
kommer vara mycket billig också för företaget att tillämpa.  
 
I nuläget så är inte Tarkett ABs plastgolvmattor märkta på något sätt. Därmed är inte lätt att veta 
hur och var skall det återvinnas. Troligen slängs de bortrivna plastgolvmattorna bort som hamnar 
bland brännbara material som så småningom omvandlas till energi form av värme. 
(Återvinnigscentralen, 2007) 
 

4.1 Etikett med enbart text 

Variant ett blir då en etikett med enbart text med 
önskad information på. Grundidén i den lösningen är 
att återvunna plastgolvmattor skall retureras mot en 
returavgift. Genom att utlova en liten summa i 
returavgift kan företaget öka sin återvinning av 
plastgolvmattor markant. 
 
 Den lösningen blir enklast och billigast för företaget 
som ett märkningssystem. Etiketter sitter på baksidan 
av plastgolvmattan. De kan vara av plast, alternativt 
papper som sedan plastas in. All önskad information kan skrivas manuellt men blir effektivare 
om den sköts av en maskin. Den mest lämpliga informationen kan innefatta företagets namn, 
batch/rullnummer, installationsdag, tillverkningsplats, återvinningsplats, möjlig procent 
redaravgift som kan erhållas och försäljningspris/ m2, samt var har den tillverkats och var och 
hur ska det återvinnas. All information skrivs och printas på etiketter i samband med försäljning 
av en viss plastgolvmatta. Sedan följer etiketter med plastgolvmattor, antingen sitter de redan fast  
på baksidan eller klistras fast av golvläggaren vid inläggningen. 
  
 Som tidigare nämnts ger det ökad chans och utökar återvinning genom att betala en viss procent 
till kunden som lämnar tillbaka gamla plastgolvmattan till Tarkett AB, i form av returavgift. Lek 
med tanken att 1m2av en viss sorts plastgolvmatta kostar 100 kr/m2 som ny. En kund köper 
100 m2 och efter 6 till 15 års användning rivs de bort och lämnas tillbaka till Tarkett AB då skall 
kunden få tillbaka 5 % av vad kunden betalade för plastgolvmattan, som i det här fallet blir 500kr.  
 
Det är olika faktorer som spelar in en roll när det gäller det procentuella beloppet som kunden 
kan få i form av returavgift. Beloppet kan bero på hur utslitet plastgolvmattan är, vad det kostade 

Figur 17. Exempel på hur en etikett med enbart 
text kan se ut  
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från början, vad kostar till exempel granulat vid återvinningen och om det sitter lim på baksidan 
av plastgolvmattan. Borttagning av det limmet medför också kostnader för företaget. 
 
Etiketten måste vara av bra material som kan klara den miljö den sitter i. Texten skall synas 
tydligt vid bortrivningen, det kan kräva att livslängden på etiketten bör vara i så fall upp till 15 år. 
När en kund river bort den gamla plastgolvmattan framgår av etiketten var den enklast 
återvinnas.  Om Tarkett AB själv vill sköta återvinningen skall företaget bygga upp ett 
återvinningsställe med container och rengöringsutrustning samt ett system för uträkning av 
returavgiften, som kan vara endast en miniräknare. När gamla plastmattor tas emot rengörs de 
från lim och skickas vidare för att mala ner i produktionen för 
återanvändningen.  
 
 

4.2 Etikett med text och streckkoder  

Ett ytterligare utvecklingssteg skulle kunna vara att applicera 
streckkoder på etiketten. I så fall måste det finnas en databas 
också som registrerar och lagrar all information som anses 
relevant. Återigen vid försäljning registreras vad som har sålds, 
hur många kvadratmeter och priset/𝑚2. Vid återvinningen skall 
streckkoder avläsas och databasen skulle kunna ange hur 
mycket kunden skall få tillbaka i returavgift.  
 
 

4.3 Etikett med text och RFID på baksidan 

Ännu ett utvecklingssteg kan vara att förse etiketten med 
RFID tagg på baksidan. Det som är bäst med den här 
tekniken att även om plastgolvmattan är fastlimmat går det 
fortfarande att avläsa informationen som har lagrats på 
etiketten. Den informationen som syns öppet kan vara till 
hjälp för kunden att veta var skall gamla och bort rivna 
plastgolvmattor återvinnas. RFID chipen sitter bara för 
företagets skull så att företaget ska kunna spåra sin produkt 
när de vill, och skapa en säkerhet att de plastgolvmattor som 
kommer är just deras produkt.  
 
  

Figur 18.  Exempel på etikett med 
streckkod 

Figur 19. Exempel på en RFID tagg 
som kan sitta på baksidan av 
etiketten 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=rfid&source=images&cd=&cad=rja&docid=z1pa2GfOg_hwtM&tbnid=TEolJZ7F_o0IJM:&ved=0CAUQjRw&url=http://donatelife-organdonation.blogspot.com/2011_11_01_archive.html&ei=lGV-Uc_FKYbDtQbox4HoAQ&bvm=bv.45645796,d.Yms&psig=AFQjCNHIrEpoxqpqW-SAvrkePp_OcfsgAA&ust=1367324423394015
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4.4 Fördelar och nackdelen med författarens idé  

Utgår man bara ifrån etiketter med text så blir det ganska enkelt och billigt. Det enda som krävs 
är att framställa etiketter med text som appliceras på baksidan av mattor vid installation av 
plastgolvmattor alternativt vid försäljning. Företaget har ganska lite ansvar och nästan ingen 
efterföljande dokumentation. Företaget är klart med hälften av sitt ansvar när de säljer en 
produkt.  
 
Normalt ligger en plastgolvmatta i ett rum 6-15 år innan det blir dags att byta ut dem mot nya 
golvmattor. Vid återlämningen kan man räkna ut hur mycket skall kunden få tillbaka i returavgift, 
sedan rengör man plastgolvmattan och skickar över till återanvändning. En nackdel blir då att 
etiketterna inte kostar så mycket men företaget skall ha ett ställe där de tar emot gamla 
plastgolvmattorna, rengör dem och betalar returavgift. Alla kostnader kanske går upp till 10 % av 
försäljningspriset.  
 
Med applicering av streckkoder blir det enklare att hantera processen. Hela processen går 
automatiskt, men det skall finnas en databas och en ytterligare avläsningsapparat. En annan fördel 
är också att tekniken har funnits länge och har olika appliceringsområde, det finns mycket 
information om tekniken och många tekniker vet mycket om det och antagligen är det inte heller 
så dyrt. Initialkostnaden för databassystemet, etiketter samt returavgiften blir något att räkna med. 
Går man ytterligare ett steg fram i utvecklingen och väljer att applicera RFID tagg/chip på 
baksidan av etiketten så blir det mycket smidigare. En bra fördel med RFID är att producent har 
koll på var produkten befinner sig och kan ta reda på om det verkligen är deras produkt. Med 
RFID tekniken är avläsning genom en objekt möjligt. 
 
 I det här fallet om chipen sitter på baksidan av plastgolvmattan så går det att avläsa det genom 
plastgolvmattan utan något problem. En avläsnings avstånd utan fysisk kontakt är möjligt. 
Nackdelen är återigen att det systemet kräver att företaget har en databas, apparater för avläsning 
och applicering av etiketten och kostnader för själva RFID taggarna brukar ligga från 1 krona och 
uppåt beroende på hur avancerad det ska vara.   
 

4.5 Hur ska återvinningen av plastgolvmattor gå till?  

Spårbarhet kan uppnås med någon av teknologierna ovan, som etiketter, RFID, streckkoder, 
magnetiserbara partiklar eller de övriga metoderna. Lek med tanken att en spårbarhet har 
uppnåtts och Tarkett AB vet var deras produkter befinner sig och att de gamla och slitna 
plastmattorna kommer tillbaka till Tarkett AB precis som företaget vill. Var ska de ta vägen då? 
 
För att lösa det problemet rekommenderas att Tarkett AB har ett litet återvinningsställe på sina 
anläggningar så att de kunder som kommer med de bortrivna mattor hela vägen för att returera 
dem skall hitta ett ställe där kunden kan lämna plastmattorna.   
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Figur 20. En illustration om hur plastgolvmattor kan cirkulera hos Tarkett AB och vilka andra steg beaktas 

 
 
Ett annat sätt är att företaget har ett kontrakt med sina återförsäljare om det är Bygg-hemma, 
Bauhaus eller Horn Bach, så kan de istället har ett retursystem med tillhörande utrustning, mycket 
lik den som finns på affärer för att panta eller returera petflaskor, samt en container. 
Retursystemet är till för att betala den utlovade returavgiften till kunden och container för att 
återförsäljaren skall kunna samla in det återvunna materialet.  
 
När container är nära att bli fullt, hör återförsäljaren av sig till Tarkett AB för att hämta 
materialen till produktionen. Tarkett AB skickar en lastbil som ska hämta materialen samtidigt 
som returavgiftsumman betalas till återförsäljaren, som hittills har betalat till kunden. Alla papper 
och dokument och annat problem som inte har gått att lösa via internet löses här också.  
 
Den här processen kan vara för komplicerad för Tarkett AB att omhänderta det på egen hand, 
eller att varje kund skall besöka TarkettAB för att återvinna plastgolvmattor. Det skapar ansvar 
komplikationer och problem som kräver ytterligare resurser i form av personal som skall vara 
ansvarig för skötseln av returen, retursystemet och transport. Sköts den av en annan part som kan 
vara Golvbranschen får Tarkett AB sina material tillbaka samtidigt som de kan koncentrera sig på 
det företaget är avsett för.  
 

Tarkett AB 

nya plastgolv 
behövs 

Inspektion 

planering  
avtal och 

försäljning av  
plastgolvmattor  

Användning 

Tarketts 
återvinngsställe 
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5 Empiri-spårbarhet i praktiken  

Information om hur spårbarhet i nedanstående företag ser ut i praktiken är baserade på fakta som 
har samlats in från nätet men också telefonintervjuer har gjorts på samtliga företag för bekräftelse 
av den insamlade fakta. En direktintervju har dock gjorts med Peter Nyström på 
återvinningscentralen i Stockholm.  

5.1 Återvinningscentralen 

 
Figur 21. En illustration av en återvinningscentral 

En oklar fråga som dök upp igen och igen var, vad händer med plastgolvmattor som rivs bort. 
De lämnas på återvinningscentralen men vad händer efter det? Därför ansågs en intervju och 
eventuellt ett studiebesök vara lämplig på återvinningscentralen för ökad förståelse.  
 
På en återvinningscentral finns det container som ligger längs en väg efter varandra. Varje 
container har avsetts för en viss typ av material. De material som kommer in sorteras efter 
materialtyp och skickas vidare till andra aktörer som tar hand om dem.  
 
Den container som plastgolvmattor kan hamna i är avsett för plastföremål. Olika plastföremål 
hamnar i samma container. Därefter skickas de vidare till aktörer i Mellansverige som tar hand 
om dem och omvandlar dem så småningom till energi i form av värme.  
 
Återvinningscentralen ser inga anledningar idag att ha en spårbarhetsmetod. De är inte 
intresserad var en produkt kommer ifrån och vem producenten är. Alla objekt som returneras 
omhändertas och sorteras på bästa möjliga sätt. Återvinningscentralen kunde inte heller tänka sig 
att ha ett avtal med Tarkett AB där de samlar in Tarkett ABs plastgolvmattor och skickar vidare 
till Tarkett AB 1-2 gångar om året. Eftersom de saknade system för det och det blir krångligt att 
kunna särskilja på just Tarkett ABs produkter, dessutom är det brist på plats (Nyström, 2013)  
 

http://www.trollhattan.se/Startsida/Bygga-och-bo/Avfall-och-atervinning/Kallsortering-och-atervinning/Atervinningscentral/
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Svårigheten med återvinning av plastgolvmattor är för det första att det inte kommer i så stora 
mängder så att ett enskilt system skall byggas för en sådan återvinning. Dessutom när det 
kommer in bortrivna plastgolvmattor är de oftast blandade med andra byggavfall eller lim och om 
de ska återvinnas måste de rengöras innan, vilket blir en annan utmanande uppgift. En bra start 
kan vara att inte blanda plastgolvmattorna efter att de rivs bort med andra byggavfall, utan hålla 
de separat tills de återvinns. (Nyström, 2013) 

5.2 Spårbarhet inom medicintillverkning 

Medicintillverkande företag utsätts hårdast för regler och myndighetskrav beträffande deras 
spårbarhet. Nästan i alla branscher inklusive medicinbranschen börjar spårbarheten med 
dokumentation. För medicinbranschen har dokumentation stor betydelse. All dokumentation 
sparas i flera år och de är ett bevis på att allt som har skett vid tillverkningen har gjorts rätt. 
(Mikael Haag & Joachim Westerlund, 2011) 
 
 

 
Figur 22. bild på medicin 

 
European Medicines Agency (EMA) har utgivna direktiv och riktlinjer som företaget måste följa 
efter vid sin tillverkning. Samtliga medicin som tillverkas för mänskliga behov skall tillverkas efter 
good manufacturing practice (GMP) direktivet. GMP syftar till att produkterna som ges ut av ett 
medicin företag håller en bra kvalité genom att rådande kvalitetskontroller och kvalitetsstandarder 
har tillämpats vid tillverkningen. Direktivet ger vidare instruktioner för bland annat personal, 
lokaler, utrustningar, dokumentation, underleverantörer, reklamationer eller återkallning.  
(Mikael Haag & Joachim Westerlund, 2011) 
 
Såsom tidigare nämnts är dokumentation väldigt viktigt inom medicintillverkningen. Tillverkaren 
skall ha ett dokumentationssystem med instruktioner och specifikationer som bas. Alla 
tillverkningsprocesser skall ha tillhörande protokoll som har förts. Samtliga handlingar och 
dokumentation skall vara så tydliga som möjligt. Om det har förekommit ändringar skall det 
framgå tydlig vilka ändringar som har gjorts och till vilket syfte. Om företaget har en elektronisk 
databas system där alla dokument lagras måste dessa vara läsbara och tillgängliga för 
myndigheten. Ett prov från varje batch som distribuerats och sålts skall sparas tre år efter 
utgångsdatumet. (Mikael Haag & Joachim Westerlund, 2011) 
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Ett effektivt system skall vara tillgängligt för eventuella återkallningar och reklamationer. 
Reklamationer och återkallningar skall behandlas och registreras systematiskt. Systemet skall vara 
lämpligt och tillräckligt tekniskt avancerad för att alla förekomna fel och reklamationer skall 
undersökas och registreras av tillverkaren. Vid sådana situationer bör berörd myndighet få besked 
om återkallning eller reklamationer som har skett. (Mikael Haag & Joachim Westerlund, 2011) 
 
 

5.2.1 AstraZenecas spårbarhet  

 

 
Figur 23. bild på Astra Zeneca  

 
 

Astra Zeneca har en enhet vid namnet Säkerhet Hälsa och Miljö (SHE) som ser till att företaget 
följer de miljöregler och krav gällande miljötillståndet i Sverige. SHE tillförsäkrar med hjälp av 
kontrollprogram och kommunikation med tillsynsmyndigheten att företaget tar hänsyn till de 
villkor som kopplas till miljötillståndet. Kontrollprogrammet utförs internt men en handbok om 
hur det skall utföras följs. (Astra Zeneca) 
 
Astra Zeneca påstår att företaget aktivt jobbar med att ständigt effektivisera användandet av 
naturresurser. Vidare ser företaget till att reducera materialanvändningen vid tillverkning och även 
efter i form av avfall. (Astra Zeneca) 
  
När det gäller spårbarheten, är det ett krav från myndigheten att Astra Zeneca har en 
spårbarhetsmetod som kan lätt skapa en kommunikation mellan företaget, dess leverantör, 
distributör och kunder. Samtidigt skall medicinen hålla den kvalitén som har utlovats. 
 
Genom spårbarhet kan Astra Zeneca gå tillbaka i sin produktionskedja för att säkerställa att 
utsläppta produkter på marknaden är tillverkat och kontrollerat enligt Good Manufacturing Practice 
(GMP) och överensstämmer bra med de dokument som har lämnats in till den berörda 
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myndigheten. Spårbarhet underlättar också för företaget att kunna bevisa att den utsläppta 
medicinen innehåller samma ämnen som forskningen har kommit fram till och myndigheten har 
godkänt. Att bedriva en verksamhet helt felfritt är omöjligt. Så väl mänskliga fel som maskinella 
fel kan inträffa. Detta ger upphov att känna behovet av spårbarhet. (Bell, 2011) 
 

5.2.2 Hur fungerar det tekniskt? 
Dokumentation är ett sätt för Astra Zeneca att börja sin spårbarhet med, både externt och till 
eget spårbarhet internt på företaget. Om ett fel uppstår skall det genast felsökas och åtgärdas, 
detta skall följas med ett dokument som talar om vad felet var hur åtgärdades det och vad skall 
göras vid eventuella uppkommande av liknande fel.  
 
Det systemet som Astra Zeneca använder sig kallas för Quality Information Management System 
(QIMS). I det systemet lagras och sammankopplas stora mängder information till ett underlag 
som används vidare till Kvalitetsbeslutsfattandet. I QMIS lagras information för att spåra 
samtliga ingredienser och material från leverantör, igenom produktion, kvalitetstester och 
kvalitetssäkringar vidare till paketering och leverans till en kund. (Mikael Haag & Joachim 
Westerlund, 2011) 
 
Ett unikt batchnummer framställs och varje förpackning märks med detta. Genom det här unika 
batchnumret fås vid behov en lista fram som består av all information om en varas ingående 
material, vad materialen har för ursprung vem leverantören är och så vidare.  Listan kan vidare 
användas som ett hjälpmedel för att säkerställa kvaliteten på varan.  Denna lista tillsammans med 
alla andra information som har dokumenterats sparas i sex år framåt. (Bell, 2011) 
 
Nexium är kapslar som tillverkas av Astra Zeneca. På förpackningen syns en tvådimensionell 
streckkod som bär på all nödvändig information.  Denna streckkod tillsammans med ett Unique 
Carton Number (UCN) kan hjälpa företaget att få information om var deras produkt befinner sig.   
 
För att kunna utnyttja UNC-tekniken krävs att tillhörande mjukvara och hårdvara skall finnas till 
hands, samt ett nytt system för kodavläsning och kodhantering. UCN genererar ett slumpmässigt 
nummer när produkten förpackas. Varenda kapsel får en unik identitet uppbyggt av ett 
batchnummer, utgångsdatumet och ett UCN. (Mikael Haag & Joachim Westerlund, 2011)  
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Figur 24. En förenkling av produktflöde och dess spårbarhet hos Astra Zeneca 

 
Denna information bärs av den två dimensionella streckkoden. En avläsare läser av 
informationen och lagrar dem i en databas. När produkten lämnar Astra Zeneca kan koden 
avläsas maskinellt och all den lagrade informationen som berör produkten dyker upp. Den 
lagrade koden som fås upp genom avläsning och koden som produkten bär skall matcha 
varandra. På så sätt mottagarpartnern säkerställer att rätt produkt har kommit till dem. (Mikael 
Haag & Joachim Westerlund, 2011) 
 
Kravet på unik identitet på varje enskilt kapsel ställs av det Turkiska läkemedelsverket, men man 
tror att så småningom kommer resten av Europa också att ställa samma krav, därför tycker Astra 
att det är bra att vara ute i god tid med UCN. Förutom en bra spårbarhetsmöjlighet som följd blir 
det också ett sätt för att kunna försvara produkten från plagiat. Med det systemet kan företaget 
bekräfta produkter som tillhör Astra Zeneca samtidigt som de får reda på var produkten finns. 
(Mikael Haag & Joachim Westerlund, 2011) 

 

5.2.3 Fördelar och nackdelar med Astras Zenecas spårbarhet 
Det finns ganska många fördelar med QIMS som Astra Zeneca använder sig av. Först och främst 
är det bra för att den unika identifikationen gör att andra inte kan plagiera Astras Zenecas 
produkter. Båda kunden och tillverkaren använder samma databas,  resultat blir ett enklare 
kommunikationssystem och i fall det blir ändringar eller något fel kan båda parten se det. 
Eventuella återkallningar och reklamationer kan också gå snabbt och smidigt. Tekniken är inte så 
komplicerat att använda så en fördel är att andra branscher som Tarkett AB med 
golvtillverkningen också skulle kunna använda samma system. Även om företaget har släppt sina 
produkter ut på marknaden har det fortfarande kontroll över sina produkter genom att veta var 
det befinner sig och i värdekedjan och har möjlighet att påverka det vid behov.  
 
Nackdelen kan vara kostnaden. Systemet krävde att nya hårdvara och mjukvara och en utrustning 
för kodhanteringen skall finnas till hands, all dessa kostnader och om Tarkett AB skall införa ett 
sådant system i sitt företag, storleken på initialkostnaden bör beaktas.   
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5.3 Spårbarhet inom möbelindustrin 

Spårbarhet inom möbelindustrin är också viktig av olika skäl. Möbelindustrin måste veta var 
deras produkter tar vägen, om det upptäcks fel eller brister hur de ska kunna återkalla sina 
produkter och nå sina kunder på bästa möjliga sätt, innan ett fel blir större eller att den bristfälliga 
produkten sprids vidare. Idag får företagen till exempel medias hjälp för en snabbare och 
effektivare återkallning. 
 

5.3.1 Ikeas spårbarhet  

I ett tidigare examensarbete som har gjorts på uppdrag av Ikea där en utvärdering har utförts för 
att se vilket system var bäst för att Ikea skulle kunna spåra sina produkter. I examensarbetet hade 
skribenterna kommit fram till att RFID är något som Ikea kan implementera i sin 
försörjningskedja. Enligt examensarbetet kan företag med RFID uppnå en bättre effektivitet i sin 
försörjningskedja, samt att RFID ”ligger i tiden” det vill säga förr eller senare kommer många 
aktörer att införa tekniken i sitt system och det är lika bra att Ikea ligger ett steg före eller i fas 
med dem. (Mikael Haag & Joachim Westerlund, 2011) 
 
Vidare påvisar examenarbetet att Ikea måste uppfylla några krav för att de ska kunna 
implementera RFID och uppnå ett välfungerande spårbarhet. Företaget skall ha ett 
märkningssystem med tillhörande utrustning, ett välfungerande och utvecklat informationssystem 
och en integrerad supply chain. 

 
 
 
Ikea har inte infört RFID i sitt system på företaget för att kunna uppnå en spårbarhet. Det är 
många faktorer som ligger bakom. Utgår man ifrån konsumentförpackning är RFID fullständigt 
ointressant. Företagets vision är att ha ett system som gör köpflödet snabbare och enklare. Ett 
system där kunden går förbi systemet med sina produkter i korgen, alla produkter skall då 
avregistreras och kunden ska få ett utskrivit kvitto i slutet. 

Figur 25. Bild på Ikea 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=ikea&source=images&cd=&cad=rja&docid=kqU1JhOg0mxnTM&tbnid=n-WTs0rmQlkF6M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.aftonbladet.se/minekonomi/article16115778.ab&ei=E7qIUfbvKeOK0AXD2oCYDA&bvm=bv.45960087,d.bGE&psig=AFQjCNGJ3H-7g6_eXIlDPO12CRXpYz1VpA&ust=1368001296588607
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Enligt Allan Dickner är det omöjligt, ett sådant system har aldrig funnits och kommer aldrig 
fungera. De flesta av Ikeas förpackningar innehåller produkter som är konstruerat av metall. En 
av orsaken bakom att Ikea inte har RFID i sitt system är att metallen i förpackningar stör signalen 
i RFID.   
 
Ikea håller på med att utveckla ett internt system för att kunna spåra sina produkter. Det viktiga 
för Ikea är att uppnå en spårbarhet och när företaget har valt ett system skall det fungera väl. 
Först och främst strävar företaget efter att det inte skall uppstå fel och brister som visar sig senare 
när produkten används, men om det skulle vara så att en bristfällig produkt skall återkallas, görs 
det med hjälp av media, till exempel en varning skickas i en tidning eller att felet meddelas via tv. 
(Dickner, 2013) 

5.3.2 Hur fungerar det tekniskt  
För närvarande använder Ikea streckkoder. Den lagrade informationen består av artikelnummer 
och kanske information om vilken färg produkten är och materialinformation som är väsentligt 
både för kunden och för Ikea. (Dickner, 2013) 

5.3.3 Fördelar och nackdelar med Ikeas spårbarhet 
Med streckkoder kan Ikea spåra sina produkter utifrån datumet och året som har lagrats. 
Streckkoder är lätt och fungera väl utan något problem. Används streckkoder som är gjorda på 
plastmaterial förstörs det inte lätt av till exempel regnvatten, fett eller annan smuts, däremot kan 
de vara dyrare.  Det är också en väletablerat och välkänd teknik, ju mer kunskaper och 
erfarenheter man får desto bättre blir hanteringen av systemet. Om det uppstår ett fel på en vara 
som redan är distribuerat kan den inte återkallas med det nuvarande systemet, dock går det att se 
vilken datum det har tillverkats och kanske gräva mer i sina dokumenter för att spåra felet men 
det är en tidsödande process. 
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5.4 Spårbarhet inom fordonsindustrin 

Myndigheten ställer höga krav på fordonindustrin och industrin måste hålla sig till vissa lagar. När 
det gäller spårbarhet finns det inga särskilda lagar som ställer krav på att fordonsindustrin skall ha 
ett visst spårbarhetssystem.  Industrin har dock ett ansvar att vid behov tillhandahålla rätt 
information som bevis att ett fordon uppfyller kraven som ställs för certifieringen med hänsyn till 
miljöpåverkan.  På så sätt är industrin fortfarande tvungen att ha något slags spårbarhetssystem.  
 
Vägverkets föreskrifter anger att ett fordons identifiering skall göras genom en likhetsgranskning 
av fordonets identifieringsmärkning med dokumentation om fordonet som har lämnats i 
samband med ansökan om ursprungskontroll. Ursprungskontroll skall innefatta: 

• Fordonsslag 
• Fabrikat och typ 
• Fordonsår 
• Chassinummer, ramnummer eller något som kan vara till hjälp vid identifiering av 

fordonet 
• I vissa fall vägmätarställning 
• Fordonets färg  

 
Vidare är det ett krav att alla motorer skall godkännas av svensk författningssamling, för att 
kontrollera om de uppfyller europaparlamentets utsläppskrav. (Mikael Haag & Joachim 
Westerlund, 2011) 
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5.4.1 Scanias spårbarhet 

 
Figur 26.  Bild på en bil från Scania och Scanias loga 

 
När det gäller Scanias produktion lägger de mycket arbete på att från början vara så felfria och 
effektiva som möjligt. Ett fordon tillverkat av Scania är upp till 95 % återvinningsbar. De ställer 
krav på sina leverantörer att utgå från ISO 14001 miljö management standarden.  Eftersom 
fordonindustrin inte har så många krav från myndigheten för just spårbarhet strävar Scania 
mycket efter att reducera avvikelser och åtgärda dem internt från början (Scania, 2012) 
 
Det är nästan omöjligt att ha en produktion där avvikelser och fel inte förekommer, men Scania 
tycker att det viktigaste är att veta när de inträffar så att de åtgärdas så fort som möjligt så att 
produktionen inte står stilla. (Mikael Haag & Joachim Westerlund, 2011) 
 
En annan spårbarhet som fordonindustrin utgår ifrån är märkning av deras artiklar för att uppnå 
identifiering och bättre förutsättningar för materialåtervinning. Först och främst märkning av 
artiklar ska vara så tydligt och så läsbart som möjligt.  Artiklar av polymer ska vara märkta enligt 
standarderna som är internationellt fastställt. (Scania, 2013) 

5.4.2 Hur fungerar det tekniskt  
Myndigheten ställer ett krav på Scania, att företaget tar hänsyn till miljön och ska vara miljövänlig. 
Därför har fordonsindustrin ett system för spårbarhet av sina motorer. Varje motor skall bära en 
åtta-siffrig kod, motortyps specifikationer samt information om emissionsnivå.  
 
Ett annat krav som ställs internt är att vid ändringar av artiklar ge artikeln en annan 
artikelnummer. Det nya artikelnumret ska underlätta att komma fram till vad eventuella avvikelser 
var, vad de berodde på och vilka ändringar inte var tillräckliga.  
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Hur fungerar det tekniskt i helheten är det lite svårt att sätta finger på, i och med att hela 
produktionen är inblandat.  Den enda viktiga aspekten är att Scania ser till att förekommande fel 
åtgärdas snabbt och alla ska göra rätt ifrån sig från början så att avvikelser reduceras så gott det 
går. (Mikael Haag & Joachim Westerlund, 2011) 

5.4.3 Fördelar och nackdelar med Scanias spårbarhet 
Fördelen med Scanias spårbarhet är att tack vare myndighetskraven och den interna intresse för 
effektivisering av materialanvändning tar de hänsyn till miljön. Företaget ser till att mycket 
noggrant arbete görs i början och att alla skall göra rätt från början, samt att vissa delar av en bil 
som motorer skall ha en spårbarhet så att fel ska undvikas dessutom plastdelar skall märkas för 
återlämning, på så sätt skapas automatiskt en spårbarhet i fabriken.  
 
Nackdelen är att det saknas en riktig spårbarhet, som ger en spårbarhet av deras produkter hela 
vägen från råvara till produktion, det material som går åt att tillverka ett fordon och var hamnar 
materialen sedan är en fråga som förblir utan svar. Med hänsyn till Tarkett ABs tillverkning så 
verkar inte denna teknik så lovande. Eftersom Scania inte har någon riktig bra spårbarhet i sin 
tillverkning 
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6 Analys 

Varje bransch har ett eget syfte med spårbarhet. Syftet är oftast felsökning eller bättre hantering 
av reklamationer och återkallningar. Tarkett AB vill utreda och utvärdera en spårbarhetsmetod 
som möjligen hjälper företaget att ha kontroll över sin produkt om var den finns och vad händer 
med produkter som blir gamla och vid senare skede rivs bort hos kunden. 
 
Examensarbetet har tagit upp fyra olika spårbarhetsmetoder, men tillsammans med författarens 
idé på spårbarhetslösning blir det fem. Alla metoder skulle kunna vara lämpliga för Tarkett ABs 
tillverkning. Metoderna består av: 

• Streckkoder 
• RFID 
• Magetiserbara partiklar 
• Magnetiska matriser  
• Författarens idé 

Samtliga spårbarhetsmetoder som i praktiken används i Scania, Astra Zeneca och Ikea analyseras 
också med avseende på plastgolvtillverkningen. 

6.1 Analys av streckkoder 

Anledningen till att Tarkett AB ska använda sig av streckkoder är att tekniken är väletablerad och 
välutvecklad. Det finns mycket information om streckkodtekniken och troligen många erfarna 
och kunniga tekniker med mycket kunskaper som kan erbjuda professionell hjälp. Det finns ett 
stort utbud av olika varianter på streckkodetiketter. Företaget har möjlighet välja den sorten som 
är lämpligast och uppfyller kravet bäst för dem. Eftersom utbudet är stort skapar det 
konkurrenser mellan aktörer som säljer denna lösning och resultatet blir lägre priser. Vidare är 
streckkoder lätt att applicera på produkter och lätt att hantera dem i en databas, de fördelar ger 
ytterligare upphov till varför streckkoder är bra.  
 
Vissa saker bör företaget ta hänsyn till vid införande av streckkodtekniken. Extra kostander för 
utrustningar som behövs för informationsregistrering och kodavläsning. En databas är nödvändig 
för att kunna lagra den information som är väsentligt för ändamålet. 

6.2  Analys av RFID 

RFID är en teknik som får större och större betydelse och med det större användningsområdet. 
Tekniken har många fördelar som Tarkett AB kan ha nytta av. En RFID tagg kan avläsas genom 
en plastgolvmatta som sitter fast på golvet med det kan Tarkett AB när som helst spåra sina 
produkter. Taggen kan byggas in i plastgolvmattor, vid tillverkning av plastmattor, på det sättet 
blir det helst osynligt för andra. Det finns dock möjligheter att ha den synligt. Taggen kan köpas 
av Tarkett AB och laddasmed önskade information i spårbarhetssyfte sedan kan taggen lämnas 
över till en intern eller extern golvläggare som applicerar dem på baksidan av plastgolven vid 
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golvläggningen. Ett hörn kan bestämmas för applicering av taggen. Detta för att Tarkett AB ska 
lättare hitta och avläsa sin lagrade information i fortsättningen.  
 
Eftersom taggen klarar av temperaturförändringar mellan minus 40 till plus 100 grader Celsius 
bör hänsyn tas till att miljön är lämplig för denna tagg. Om Tarkett AB vet att en viss kund som 
köper plastgolvmattor var sjätte år kan de använda en aktiv tagg som har en livslängd på upp till 
10 år. Om en privat kund köper plastgolvmattor som troligen kommer användas ganska länge, är 
en passiv tagg med en livslängd på 40 år att föredra.   
 
 
Saker som bör beaktas i samband med införande av RFID tekniken är främst initialkostnaderna. 
Taggar beroende på den typ och den mängd information som önskas att det bör ta plats i taggen. 
Tror Tarkett AB att 32 bitar räcker gott för informationen kan företaget använda en enkel RFID 
tagg som kostar från en krona. Om kapaciteten anses för liten finns det taggar med upp till 100 
bitar som medföra högre kostnader. I takt med att plastgolvmattor inte har någon metall del kan 
inte RFID taggar störas av det. Avläsningsavståndet varier också beroende på den typ av tagg 
som inbyggs i plastgolvmattan men använder Tarkett AB en bärbar avläsare bör inte detta vara 
något problem.  

6.3 Analys av Magnetiserbara partikelmetoden 

Magnetiserbara partikelmetoden verkar också lämplig för plastgolvtillverkningen. De magnetiska 
partiklarna kan gömmas in i plastgolvmattan, men eftersom man inte vet om metoden har 
tillämpats i praktiken eller inte är det svårt att rekommendera det för Tarkett AB. Dessutom är 
det en uppfinning som Tetra Laval äger. För att kunna utnyttja metoden bör licensen köpas och 
andra kostnader förekommer också såsom kostnader för en avläsningsapparat och magnetiska 
partiklar.  

6.4 Analys av Magnetiska matriser 

Magnetiska matriser är ett patent som innebär licenskostnader och kostnader för magnetiska 
partiklar som används för att få fram den magnetiska matrisen, även en databas och en 
avläsningsapparat medför kostnader. Patenten är avsett för en förpackning men det syns inget 
hinder för att utnyttja metoden på plastgolvtillverkningen. Återigen har metoden många fördelar. 
En fördel är att den erbjuder ett väldigt stort utbud på antal koder så stor som 1,5*1017olika 
koder, därmed kan många olika unika nummer skapas för produkter och detta leder till ett bättre 
skydd för kopiering. 
 

6.5 Analys av författarens idé 

Etiketter med enbart text är det billigaste sättet för Tarkett AB. Som det tidigare har nämnts 
Tarkett ABs golvläggare klistrar den på baksidan av plastgolvmattor och när en kund river bort 
plastgolven ser den direkt var den skall lämnas och återlämningen innebär en returavgift för 
kunden. Vill man utveckla finns det ytterligare möjligheter med streckkoder eller RFID-taggar. 
En databas och ett återvinningsställe är nödvändigt samt RFID-taggar eller etiketter med eller 
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utan streckkoder. Istället för ha ett eget återvinningsställe kan Tarkett AB samarbeta med sina 
återförsäljare i olika regioner som kan samla in Tarkett ABs bortrivna plastgolvmattor.  

6.6 Analys av Astra Zenecas spårbarhet 

Astra Zenecas spårbarhet metoder QIMS har också bra fördelar som Tarkett AB kan ha nytta av 
men tekniken är fortfarande baserad på en tvådimensionell streckkod. Om företaget anser att det 
passar dem bra finns det mycket information ovan om streckkoder. Astra Zeneca påstår dock att 
med den här tekniken kan de spåra alla ingående ingredienser i en produkt, samt dess livcykel 
från råvara till slutanvändning hela vägen, metoden verkar avancerad och säkert men antagligen 
kostsam. 

6.7 Analys av Ikeas spårbarhet 

Ikea använder för närvarande inte något speciell spårbarhetsmetod som kan vara okänd. 
Möbelföretaget har utvärderat om RFID kunde vara något att införa i sitt system men kommit 
fram till att det inte var det. Eftersom IKEAs möbler och förpackningar innehåller oftast någon 
metalldel som stör funktionen. I nuläget används streckkoder av Ikea och företaget utgår ifrån 
datummärkning i syfte att skapa en spårbarhet.  

6.8 Analys av Scanias spårbarhet 

Scanias spårbarhet är mest för att kunna återvinna delar av den bil som tillverkas av företaget. De 
metoder som används är märkning på själva produkten om hur den skall återvinnas. Tarkett AB 
kan utnyttja den här metoden men då vet inte Tarkett AB var deras produkter befinner sig utan 
bara den som har Tarkett ABs produkter vet hur denna produkt skall återvinnas. Å ena sidan är 
det bra för detta innebär mindre ansvar för företaget. Å andra sidan är det inte bra då Tarkett 
ABs syfte med spårbarhet inte är att kunden skall kunna återvinna utan att Tarkett AB skall 
kunna få de återvunna materialen tillbaka. 
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7 Slutsats och rekommendationer  

Efter utvärderingar och analyseringar av samtliga metoder och spårbarhetsteknologier dras 
slutsatsen i tre punkter.  

• Första punkten, vid införandet av spårbarhetsmetod införs initialkostnader som bör 
uppmärksammas.  
 

• Andra punkten, att om Tarkett AB vill sköta allting själv, såsom applicering av RFID 
taggar eller streckkodsetiketter på produkter samt återvinning av gamla plastgolvmattor, 
så innebär det mycket arbete och kostnader som Tarkett AB måste vara uppmärksam på.  
 

• Den tredje punkten, om företaget fortfarande är redo att satsa på en spårbarhet så 
rekommenderas RFID.  

Med en RFID-teknik kan företaget skapa sig en spårbarhet som är lämpad för plastgolvmattor. 
RFID-taggar kan appliceras av Tarkett AB vid tillverkningen med önskad mängd information 
eller kan också klistras på i efterhand av golvläggaren. I det senare fallet bör golvläggaren 
antingen vara intern eller ha ett avtal med företaget, där de har information om varför 
appliceringen görs och i vilket syfte. Produkter med en RFID-tagg kan spåras hela vägen från 
råvara till slutkund och även efter, tills produkten kommer tillbaka till Tarkett AB. 
 
Taggen kan köpas från 1 krona och är därmed billiga men andra utrustningar kan innebära en del 
andra kostnader.  Kostnader för en utrustning som används för avläsning eller 
installationskostnader för databaser samt kostnader för inhyrning av kunnig personal.  
 
Två faktorer som bör beaktas vid införandet av RFID är, dels i vilken miljö taggen ska sitta i, dels 
om det kommer att finnas metaller i närheten av taggen, eftersom metaller kan förstöra signalen.  
  
I samarbete med andra företag och verksamheter, kan Tarkett AB minska ner sitt arbetet av att 
bygga ett återvinningsställe och att spåra sina produkter . Andra branscher som är specialiserade 
inom respektive området får sköta det för Tarkett AB.  Spårbarheten kan skötas av till exempel 
Adage eller liknande företag som erbjuder RFID-lösningar. 
 
Återvinningensproblemet kan också lösas genom samarbete med hjälp från andra branscher. Ett 
förslag är att utveckla samarbetet med Golvbranschen och ge dem ansvaret att samla in gamla 
plastgolvmattorna, där Tarkett AB bistår dem med information vid behov. Eftersom 
Golvbranschen hjälper redan Tarkett att få tillbaka sitt spill från golvinstallationer, troligtvis kan 
de också hjälpa dem att återvinna hela plastmattor också.   
 
En tredje rekommendation för återvinningen kan vara att ta hjälp av sina återförsäljare till 
exempel över hela Sverige. Eftersom Tarkett ABs produkter sprids åt olika håll och dessutom har 
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en lång livslängd är det bättre att kunden köper och lämnar plastgolvmattorna från samma 
återförsäljare i sin region. På det sättet har kunder större möjlighet att nå Tarkett AB. Det skulle 
innebära att en kund från norra Sverige får det betydligt svårare att återvinna de bortrivna 
plastmattorna än kunderna i Södra Sverige. Det är mycket troligt att de flesta kommer att undvika 
återvinning av plastmattorna till Tarkett AB, även om det skulle innebära en viss returavgift för 
dem, med avseende på den sträcka som de behöver åka för återvinningen. 
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