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Analys av lämplighet för användning av RFID-teknik inom Schenkers verksamhet

Filip Bergdahl

Radio Frequency Identification är en relativt gammal teknik (sedan andra världskriget), som upplevt en
renässans. Då som nu användes RFID för att identifiera föremål, dock med vissa tekniska skillnader.
Ökade krav på industrier och samhället i övrigt har lett till den �informa-tionsålder� vi nu lever i. Som ett
steg i denna utveckling ställs allt högre krav på insamlingen av den information som många processer
och beslut baseras på. Förenklat kan kommunika-tionen förklaras som en radiosignal som skickas från
en RFID-läsare till en RFID-tagg. Taggen sitter på objektet som skall identifieras och information om
objektet finns lagrad i taggen. Radiosignalen väcker taggen som skickar den information som finns
lagrad i dess mikrochip tillbaka till läsaren. RFID kan användas i en stor mängd olika områden och
applikationer där två av dessa är inom transportnätverk och försörjningskedjor. Anledningen till att detta
projekt initierades var att logistikföretaget Schenker AB såg ett behov i att undersöka hur tekniken kan
användas inom deras verksamhet. För Schenkers del var det viktigt att få utreda eventuella möjligheter
med tekniken, och dess kostnader innan kunderna kom med krav eller önskemål om användning.

Tre förslag på hur RFID kan användas i verksamheten har utarbetats för att få en bra bild av hur
användningen kan gå till och vad som krävs. Studien visar att det krävs en hel del av Schenker i form av
utrustning och även datasystem. De slutsatser som kan dras efter att projektet är genomfört är att det
finns potential för förbättringar vid användning av RFID-teknik inom Schenkers verksamhet. Dock är
dessa förknippade med relativt höga initiala kostnader. Vidare finns även en del tekniska begränsningar
vilket gör att systemet måste planeras och konstrueras noggrant för full funktionalitet. Ytterligare
undersökningar måste göras för att få mer underlag för hur pass väl RFID kan användas inom Schenker.
Tester och försök i mindre flöden hos Schenker vore ett bra sätt för att få erfarenhet och kunskap om
teknikens funktionalitet, möjligheter och begränsningar. 
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SAMMANFATTNING 
 
Radio Frequency Identification är en relativt gammal teknik (sedan andra världskriget), som 
upplevt en renässans. Då som nu användes RFID för att identifiera föremål, dock med vissa 
tekniska skillnader. Idag används RFID framför allt för identifiering av mindre föremål som 
medicinburkar, nyckelkort, böcker på bibliotek och kollin men även för att identifiera större 
föremål som t.ex. boskap och tågvagnar.  
 
Ökade krav på industrier och samhället i övrigt har lett till den ”informationsålder” vi nu lever 
i. Som ett steg i denna utveckling ställs allt högre krav på insamlingen av den information 
som många processer och beslut baseras på. RFID är en informationsbärare på samma sätt 
som streckkoder, ljus-/ljudsignaler, brev eller röksignaler. Dock har RFID vissa egenskaper 
som gör att den rönt framgång och utvecklats kraftigt de senaste åren. RFID erbjuder flera  
möjligheter men även en del svårigheter. Förenklat kan kommunikationen förklaras som en 
radiosignal som skickas från en RFID-läsare till en RFID-tagg. Taggen sitter på objektet som 
skall identifieras och information om objektet finns lagrad i taggen. Radiosignalen väcker 
taggen som skickar den information som finns lagrad i dess mikrochip tillbaka till läsaren. 
 
Än så länge har RFID inte slagit igenom på bred front utan har växt och uppmärksammats 
genom mindre applikationer under ett antal år. Vissa länder har kommit längre i utvecklingen 
än andra, däribland USA och delar av Europa, där även större applikationer finns i bruk. 
RFID kan användas i en stor mängd olika områden och applikationer där två av dessa är inom 
transportnätverk och försörjningskedjor. Förbättrad kontroll av godset och enklare datafångst 
är några av de största anledningarna till varför RFID används inom logistiksammanhang. 
Anledningen till att detta projekt initierades var att logistikföretaget Schenker AB såg ett 
behov i att undersöka hur tekniken kan användas inom deras verksamhet. Tekniken röner allt 
mer framgång, framför allt i branschmedia, vilket gör att önskemål om RFID uppstår inom de 
flesta typer av industrier. För Schenkers del var det viktigt att få utreda eventuella möjligheter 
med tekniken, och dess kostnader innan kunderna kom med krav eller önskemål om 
användning. 
 
Framtagning av förslag och analyser av dessa baseras på intervjuer, observationer och data-
insamling från interna datasystem. Tre förslag på hur RFID kan användas i verksamheten har  
utarbetats för att få en bra bild av hur användningen kan gå till och vad som krävs. Studien 
visar att det krävs en hel del av Schenker i form av utrustning och även datasystem. Kraven 
och även möjligheterna skiljer sig mellan de olika förslagen som baseras på olika sorters 
RFID-märkning. Resultaten visar på att många manuella moment som berör informations-
insamling kan automatiseras. Även bättre information och ökad kontroll av godset kan  
erhållas, dock kan det vara tekniskt svårt att implementera RFID i Schenkers verksamhet.  
Resultatet visar att de möjliga årliga inbesparingarna är mellan 7 och 74 % högre än kostna-
den för hårdvara, beroende på förslag. Dock utgör hårdvaran eventuellt endast 25 - 35 % av 
totalkostnaden. Lönsamheten beror till viss del på om ”spin off”-effekter kan erhållas och i så 
fall till vilken kostnad. 
 
De slutsatser som kan dras efter att projektet är genomfört är att det finns potential för  
förbättringar vid användning av RFID-teknik inom Schenkers verksamhet. Dock är dessa 
förknippade med relativt höga initiala kostnader. Vidare finns även en del tekniska begräns-
ningar vilket gör att systemet måste planeras och konstrueras noggrant för full funktionalitet. 
Ytterligare undersökningar måste göras för att få mer underlag för hur pass väl RFID kan 
användas inom Schenker. Tester och försök i mindre flöden hos Schenker vore ett bra sätt för 
att få erfarenhet och kunskap om teknikens funktionalitet, möjligheter och begränsningar. 
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ABSTRACT 
 

Radio Frequency Identification is a relatively old technology (since the Second World War) 
but has experienced a renaissance. Then as now, RFID was used to identify objects, but with 
certain technical differences. Today, RFID is mostly used for identification of smaller objects 
such as drug containers, key cards, library books and colis but also to identify larger objects 
as for example train wagons and cattle.  
 

Increased demands on industries and society as a whole has led to the “information age” we 
are living in today. As a step in this progression higher demands are put onto the gathering of 
the information that many processes and decisions are based upon. RFID is a carrier of infor-
mation in the same way as bar codes, light-/sound signals, letters or smoke signals are. 
Though, RFID has some characteristics that have brought success and rapid development 
during the last few years. The technology offers many possibilities but also some difficulties. 
The communication can simply be explained by a radio signal that is sent from a RFID reader 
to a RFID tag. The tag is placed on the object to be identified and information about the object 
is stored on the tag. The radio signal triggers the tag that sends the information stored in its 
microchip back to the reader. 
 

So far the RFID technology has not succeeded all the way, but it has expanded and received 
attention through smaller applications during a number of years. Some countries have come 
further than others in the technological development of the RFID method (US and some 
European countries). RFID can be used in a large number of different applications where 
supply chains and transportation networks are two of these branches. Enhanced control of 
shipped items and simplified data capture are two of the most important reasons why RFID is 
used within logistics. The reason why this project was initiated is that the logistics service 
provider Schenker saw the need of knowing how the technology could be used within its 
business. RFID is steadily gaining more ground, especially in business media, which means 
that the technology is asked for in most types of industries. It was important for Schenker to 
analyze the possible advantages and disadvantages of the technology before the customers 
presented their desires and demands regarding the use of RFID.  
 

The development and analyses of the suggested systems are based on interviews, observations 
and data collected from internal databases. Three systems have been developed to show how 
Schenker can use RFID. The study shows that the effort required by Schenker is not to be 
forgotten when it comes to hardware and computer based systems. The requirements and 
possibilities differ between the suggested systems that are based on different levels of RFID-
tagging. The results show that many of the manual processes related to the data capture can be 
automated. Also, better information and increased control of the goods can be achieved. It can 
though be technically difficult to implement RFID in Schenkers business, because of the 
physics of the terminals and goods shipped. Results show that the annual possible savings are 
7 to 74 % higher than the cost for necessary equipment, depending on suggested system. 
However, hardware cost can be considered to be 25 - 35 % of the total cost for the whole 
system. The profitability is to some extent dependent on if spin off effects can be 
accomplished or not. 
 

The conclusion that can be made after completing this project is that there is some potential 
for improvements when using RFID within Schenkers’ business. These are however related to 
quite high initial costs. Furthermore there are some technical difficulties that require that the 
system have to be planned and constructed with consideration of full functionality. Additional 
research has to be carried out to get more basic data about how well RFID suits Schenker. 
Tests and trials in smaller material flows at Schenker would be a good way to acquire 
experience and knowledge about the functionality, possibilities and limitations of RFID.
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Förkortningar och begrepp 
 
Avgående terminal, T1   Den terminal i godsflödet som samlar in och skickar godset med fjärrbil 

till nästa, mottagande terminal. 
DK-handling   Distributions-/kvittenshandling. Används vid distribution av paket.  
DoD     Department of Defense. Amerikanska försvarsmakten. 
EAN    European Article Numbering (numera GS1), den standard som dagens 

streckkoder är uppbyggd på. 
EDI    Electronic Data Interchange, en standardiserad metod för affärssystem 

att utbyta elektroniska dokument. 
EPC    Electronic Product Code, en kod som gör varje märkt objekt unikt. 
HDT  Handdator Terminal, en handdator som används på terminalen för att 

registrera avvikelser. 
Inbetalningsöverskott Differensen mellan in- och utbetalningar för en viss investering ett visst 

år eller under investeringens hela livstid. 
JIT   Just-in-Time 
K/I-analys   Kostnads-/intäktsanalys, ett sätt att beräkna ekonomisk lönsamhet på 

investeringar i en verksamhet. 
Lastbärare Om inget annat anges benämns pallar och burar som lastbärare genom 

hela rapporten. 
GIAI     Global Individual Asset Identifier 
GLN    Global Location Number  
GPRS  General Packet Radio Services, plattform för mobila datanätverkstjänster 

i GSM-nätverk. 
GRAI    Global Returnable Asset Identifier 
GS1     Standardiseringsorgan för EAN (GS1) och EPC. 
HF      Hög Frekvens, 13.56 MHz 
LF     Låg Frekvens, 125 – 134 KHz 
LF     LastFörteckning, en lista på vad som finns på en bil som avgår från en 

terminal. 
MDF    Mobil DataFångst, handdator som används av chaufförer för att 

registrera händelser. 
Middleware Mjukvara som filtrerar den data som skickas från RFID-läsaren till 

databasen. 
Mottagande terminal, T2 Den terminal som tar emot godset, från fjärrbilen som kommer från 

avgående terminal (T1) och sedan distribuerar vidare. 
ONS    Object Naming Services 
PÖS   Schenkers pallöverföringssystem för EUR-pallar, ett system för 

hantering av pallar mellan Schenker och deras kunder. 
RFID    RadioFrekvensIDentifiering, ett sätt att trådlöst identifiera och överföra 

information om artiklar, gods, djur etc. 
ROM  Read-only-Memory, RFID-tagg som endast kan läsas av, inte skrivas till. 
R/W   Read/Write, RFID-tagg som både kan läsas av och skrivas till. 
SCM    Supply Chain Management, samlingsbegrepp för hur försörjningskedjor 

byggs upp och leds på bästa sätt för hela kedjan, inte bara vad gäller 
enstaka aktörer. 

SGTIN     Serial Global Trade Item Number 
SSCC     Serial Shipping Container Code 
STE     Standardiserad TransportEtikett 
Torget  Den yta på terminalen som används för att lossa och sortera gods på.  
UHF    UltraHög Frekvens, 860 – 930 MHz 
WLAN  Wireless Local Area Network, trådlösa typer av lokala datornätverk. 
WORM   Write Once – Read Many, en typ av RFID-tagg där information enbart 

kan skrivas till taggen vid ett tillfälle men kan läsas av många gånger. 
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1. INLEDNING 
Inledningen vill ge läsaren en bakgrund till examensarbetet samt ge ökad förståelse för de 
bakomliggande aspekterna till projektets syfte och problembeskrivning. Gjorda 
avgränsningar förklaras i korthet för att underlätta för läsaren senare i rapporten. 
 

1.1 Bakgrund 

Radiofrekvensidentifiering (RFID) är en metod för att identifiera gods, artiklar, djur, 
maskiner, människor, lastbärare etc. via en radiolänk. Informationen om objektet lagras på ett 
chip, en så kallad RFID-tagg, vilket läses av med en RFID-läsare. RFID har hög dataöverfö-
ringshastighet, möjlighet att läsa data utan fri sikt mellan tagg och läsare, kapacitet att läsa 
flera taggar samtidigt samt potentialen att unikt identifiera stora mängder objekt. Detta gör att 
RFID anses vara en möjlig framtida ersättare av det streckkodssystem som i nuläget 
dominerar som identifieringsteknik. Än så länge används dock RFID endast som komplement 
till streckkoden.  
 
RFID har fått stor uppmärksamhet de senaste åren då tekniken har ansetts som något nytt och 
revolutionerande. Teknikens positiva egenskaper har rönt stor uppmärksamhet inom framför 
allt industrivärlden, men även inom andra områden. Användare och intresseorganisationer 
anger att de positiva egenskaperna med RFID överväger de negativa och att RFID är möjligt 
att använda inom de flesta tillämpningsområden. Flera verksamhetsutövare har bevisligen fått 
stora positiva effekter genom att använda RFID-teknik. Detta har medfört att tekniken 
möjligen har fått ett oförtjänt gott rykte och anses vara något av en universallösning på bl.a. 
produktions- och transportrelaterade problem.  
 
Emellertid finns det vissa nackdelar med tekniken, som fortfarande är relativt ny, inom de 
flesta tillämpningar. Lyckade användarfall är väl dokumenterade men misslyckade försök till 
användning är svåra att hitta. Allt fler röster anger att RFID på sikt kan komma att efterträda 
streckkoden som identifieringsmetod1, men den allmänna kunskapen tycks fortfarande vara 
begränsad. Kommer RFID att ersätta streckkoden och inom vilka tillämpningsområden 
kommer RFID att slå igenom i stor skala? Detta är frågor som diskuteras allt mer. 
 
I en sådan verksamhet som Schenker bedriver är det nödvändigt att informationsöverföringar 
fungerar på ett effektivt sätt. Verksamheten grundar sig till stor del på snabba leveranser och 
slimmade arbetssätt där vissa arbetsmoment måste fungera precis som planerat för att det skall 
vara möjligt att hålla de löften kunden fått. Tillgänglig och säker information är ett måste för 
att verksamheten skall fungera och där kommer RFID in som en potentiell teknologi som gör 
detta möjligt. 
 

                                                 
1 Dubendorf, V. A. (2003) Wireless Data Technologies 
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1.2 Problembeskrivning 

Problemet som skall lösas består i att utreda förutsättningarna för att använda RFID-teknik i 
logistikkoncernen Schenkers terminalverksamhet. Schenker identifierar i dag sitt gods med 
streckkoder men har börjat utforska tekniken med RFID allt mer. I takt med att RFID 
utvecklas och används ytterligare vill företaget utreda hur tekniken kan användas inom deras 
verksamhet. Framför allt vill ansvariga för datafångst få kunskap om vilka kostnader som är 
associerade med en implementering av RFID. Detta för att lättare kunna ta bättre beslut 
angående hur och eventuellt när ytterligare insatser skall realiseras.  
 
Schenker ser inga egentliga problem med dagens streckkodssystem. Dock vill företaget ta 
reda på om RFID skulle kunna ge högre lönsamhet genom effektivare hantering och 
processer. Kunder och konkurrenter har i begränsad omfattning börjat studera RFID vilket gör 
att även Schenker bör utforska tekniken.  
 

1.3 Syfte 

Utredningar angående RFID sker idag på flera håll inom Schenker. Dock har hittills inga 
större studier gjorts på svenska Schenker vad det gäller hur RFID praktiskt kan implementeras 
i terminalverksamheten. 
 
Syftet med projektet är att studera på vilket sätt RFID kan användas i Schenkers verksamhet 
med fokus på terminalverksamheten och inhämtning samt distribution av gods hos kund. 
 

1.4 Uppgiftsprecisering 

Examensarbetet har genomförts genom att besvara nedanstående frågor. Ordningsföljden 
valdes genom att analysera vilka steg som skulle behövas för att genomföra examensarbetet 
på ett bra sätt som inte bara är tillfredställande för Schenker utan även för Tekniska 
högskolans krav samt för examensarbetet som sådant.  
 
Lämpliga frågeställningar för initialfasen av examensarbetet  

 
• [1] Marknadsanalys. 

Omvärldsbevakning och marknadsanalys av RFID i USA, Europa samt Sverige. 
Vad används tekniken till idag?  
Hur omfattande är användandet i dagsläget? 

 
• [2] RFIDs framtid. 

            Framtida användningsområden för RFID och tänkbar tidsplan för dessa? 
 

• [3] RFID i styckegodshantering. 
      Hur används RFID för styckegodshantering i dagsläget? 
      Hur kan RFID i framtiden komma att användas för styckegodshantering? 
      Kartläggning av för- och nackdelar med RFID i styckegodshantering på terminaler. 
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I initialfasen har större delen av litteraturstudierna ägt rum. Frågeställningarna hade för avsikt 
att ge kunskap om hur tekniken används i dagsläget samt visa vad som tidigare gjorts och med 
vilket resultat. Detta gjordes dels för att få idéer till tänkbara system inom Schenker och dels 
för att inte lägga energi på att ”uppfinna hjulet igen”. 
 
Output från huvuddelen av examensarbetet  
 

•  [4] När, var, varför/varför inte ska Schenker använda RFID? 
När kan ett införande av RFID bli aktuellt för Schenker och vilken teknik behöver 
utvecklas dessförinnan? 
Vilka är fördelarna med RFID för Schenker? 
Vilka är farorna/nackdelarna med RFID för Schenker? 
I vilken skala bör Schenker implementera RFID? 
 – Kundorienterat med slutna flöden för utvalda kunder eller kan tekniken spridas 
och användas för flertalet kunder? 
  – Produktionsorienterat med användning endast på vissa transportstråk? 

 
•  [5] Hur kan RFID användas av Schenker? 

Hur kan ett RFID-system se ut på Schenkers godsterminaler? 
Hur och vilka processer bör förändras för att systemet ska bli lönsamt? 
Kartläggning av eventuella nya rutiner. 
Vilka investeringar behövs för ett fungerande system? 
  

•  [6] Analys av RFID på Schenker. 
Kostnads-/intäktsredovisning för införandet av RFID-applikationer i lämpliga 
godsflöden. 
Kartläggning av godsflöden, processer och kostnader i nuläget.  
Utredning av effekter på flöden, processer, arbetsbelastning och kostnader vid ett 
RFID-införande.  
Beräkning av kostnader för nödvändig RFID-hårdvara vid Schenkers olika 
terminaltyper (storlek).  

 
I huvuddelen av arbetet utfördes studier på flera av Schenkers terminaler och företrädare för 
olika verksamheter och intressenter har intervjuats. Arbetet gick ut på att genom att få en bra 
bild av verkligheten och dess behov kunna ta fram passande system. Dessa system har sedan 
analyseras med avseende på kostnader och intäkter samt förändringar i processer och rutiner. 
Ett önskat resultat från examensarbetet var en beskrivning av vilka positiva och negativa 
effekter en RFID-implementering eventuellt medför vad det gäller terminalverksamheten. 
 

1.5 Avgränsningar  

Avgränsningar är gjorda så att endast några typer av terminaler och några utvalda flöden har 
studerats. En anledning till detta är arbetets begränsade tidsomfång. Vidare anser uppdrags-
givaren och författaren att några terminaler och flöden är väl så representativa för Schenkers 
verksamhet att ett större antal inte behöver analyseras.  
 
Berörande K/I-redovisningen har stora avgränsningar gjorts. Även om ett delmål med 
examensarbetet var att utreda både kostnader och intäkter för RFID-teknik har detta endast 
genomförts i stora drag. Investeringar för hårdvara har beräknats och kostnader för den 
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operationella verksamheten i nuläget samt efter ett införande av RFID har kartlagts. 
Kostnader för förändring av mjukvara, utbildningar av personal, projektgenomförande etc. har 
enbart diskuterats och tagits upp som olika kostnadsposter. Intäkter för ”spin off”-effekter 
som möjlig ruttoptimering, ökad kundservice, bättre spårbarhet med mera har diskuterats utan 
att beräknas.  
 
Alla uppgifter för kostnader associerade med RFID-utrustning är aktuella för slutet av år 
2006. Hur kostnader ser ut efter detta behandlas inte i siffror och tal utan endast genom 
diskussion senare i arbetet. 
 

1.6 Sekretesskrav 

Eftersom Schenker anser att viss information som behandlats i exjobbet inte är konkurrens-
neutral, har sekretess lagts på vissa delar. Dessa delar är inte redovisade i denna offentliga 
rapport. Dock har några av de sekretessbelagda avsnitten omarbetats för att den offentliga 
rapporten inte skall få allt för stora luckor. 
 

1.7 Disposition 

Rapporten är strukturerad enligt följande kapitelindelning: 
 
Kapitel 1  Inledning 

Det första kapitlet ger läsaren en kort inblick i projektets bakgrund. 
Problembakgrund, syfte och avgränsningar beskrivs för att ge en komplett bild 
av varför arbetet initierades. 

 
Kapitel 2  Metod 

Det andra kapitlet beskriver med vilka metoder examensarbetet är genomfört 
och hur författaren gått tillväga. Sist redogörs för den källkritik som behövts för 
att undvika användandet av felaktig information. 

 
Kapitel 3 Beskrivning av Schenker 

Företagsbeskrivningen skall ge läsaren en inblick i Schenkers verksamhet och 
hur koncernen är uppbyggd samt hur dess olika delar är organiserade. 

  
Kapitel 4 Teorigrund 

Teorikapitlet skall ge grundläggande teoretisk kunskap om de områden som 
examensarbetet behandlar. Detta är för att läsaren, vid behov, skall ha lättare att 
ta till sig arbetet samt ett resultat av den av författaren inhämtade kunskapen. 
Inledningsvis presenteras teorier inom Supply Chain Management vilka 
efterföljs av ett stycke som behandlar metoder för K/I-analyser. 

 
Kapitel 5 RFID 

Det femte kapitlet beskriver RFID-tekniken och dess ingående komponenter 
grundligt. Exempel ges på hur RFID används och vilka fördelar/nackdelar som 
finns gentemot streckkodstekniken. De senare delarna visar hur RFID kan 
användas inom styckegodshantering. 

 



Filip Bergdahl, KTS5 TT, LiTH, filip.bergdahl@gmail.com  2007-03-08 
Exjobb: Analys av lämplighet för användning av RFID-teknik inom Schenkers verksamhet, Schenker AB 

 5

Kapitel 6 Fallstudier vid olika terminaler 
I detta kapitel presenteras hur processer och rutiner ser ut i dagens system på två 
olika terminaler. Flöden och karaktäristika beskrivs för respektive terminal som 
bl.a. skiljer sig i storlek. 

 
Kapitel 7  Presentation av utarbetade förslag  

En presentation av tre olika framtagna förslag på hur Schenker kan använda 
RFID redovisas. Varje förslag analyseras baserade på praktiska och ekonomiska 
aspekter.  

 
Kapitel 8  Resultat 

Kapitel åtta svarar på de uppgifter som formulerats ur syftebeskrivningen i 
kapitel ett. Slutligen framförs en tänkbar tidsplan för RFID på Schenker samt 
hur företaget kan fortsätta att använda tekniken. 

 
Kapitel 9  Slutgiltig diskussion 

Det sista kapitlet diskuterar arbetets och resultatens relevans samt hur arbetet 
kan komma att användas fortsättningsvis. 
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2. METOD  
Metodbeskrivningen avser att beskriva hur arbetet har gått tillväga och om hur farhågor för 
att använda felaktiga källor undviks.  
 

2.1 Tillvägagångssätt  

Litteraturstudier 
Teoridelen baseras till stor del på litteraturstudier och material från Internet. Tidigare kurs-
litteratur och litteratur lånad på lokala bibliotek har använts. Det femte kapitlet som beskriver 
RFID-tekniken baseras till stor del på Internetkällor då RFID är ett ämne under utveckling 
och där tryckt material snabbt kan bli inaktuellt. Mycket information har även inhämtats vid 
RFID-Expo i samband med Scanpackmässan 2006 som ägde rum på Svenska Mässan i 
Göteborg i oktober. Diskussioner med RFID-leverantörer och närvaro på seminarier gav 
teknisk kunskap. Företagsbeskrivningen är baserad på internt material från Schenkers intranät 
samt tryckta källor. Även intervjuer med anställda ligger till grund för materialet.  
 
Studie av processer och flöden 
Fallstudierna är liksom företagsbeskrivningen baserad på internt material men med större vikt 
på intervjuer med representanter för valda delar av verksamheten. Personliga observationer 
har också varit av stor betydelse. Besök har gjorts vid fem olika terminaler, två terminaler i 
Bäckebol samt terminalerna i Skara, Helsingborg och Borås. I Bäckebol och Skara har studie-
besök genomförts ett flertal gånger för att få god kännedom om arbetsrutinerna. Olika typer 
av flöden (öppna och halvstängda) har analyserats för att kunna se var RFID-tekniken kan 
fungera bäst. Mest fokus har dock riktats mot öppna system.  
 
Lösningsförslag  
Förslag på lämpliga lösningar har tagits fram baserade på inhämtad kunskap och nuläges-
analyser. Dessa har sedan analyserats med hjälp av anställda på Schenker samt företrädare för 
RFID-industrin. Intervjuer, observationer och bearbetning av data från interna system ligger 
till grund för de framtagna förslagen. 
 
Analysen 
Analyserna har skett utifrån både praktiska och ekonomiska aspekter och skall ge en objektiv 
bild. K/I-analysen är belagd med sekretesskrav varför siffror och beräkningar är helt 
utelämnade i den offentliga rapporten.  
 

2.2 Källkritik 

Vad gäller informationssökning på Internet innehåller detta medium oerhörda mängder 
information om RFID. Dock kan det vara svårt att hitta objektiv information om RFID-
tekniken och då framför allt om svagheter med den. Framgångssagor tenderar att beskrivas 
utförligt medan misslyckade projekt inte får särskilt mycket uppmärksamhet. Ofta består 
författarna av företag eller organisationer som gagnas av att RFID blir vida använt och då är 
det naturligt att tekniken skönmålas. I de fall då tekniken inte hyllas kommer detta ofta från 
håll där den personliga integriteten påvisas vara hotad. Objektiv information, om både för- 
och nackdelar, är svår att få fram och många argument får beaktas med försiktighet. 
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Trovärdigheten i den information som finns på Internet bör kontrolleras. Det är viktigt att ta 
reda på om det är en originalkälla eller en kopia och vem författaren till en publicering är.  
 
Vid muntliga intervjuer kan det vara svårt att inte styra den intervjuade med ledande frågor. 
Frågorna bör tänkas igenom noga och formuleras på ett sätt där den intervjuade inte kan bli 
ledd åt varken det ena eller andra hållet. Även tillförlitligheten i de svar som erhålls bör 
kontrolleras. Den intervjuade kan ha missuppfattat frågan eller tro sig ha kunskap om svaret 
utan att så är fallet. Därför kan det vara lämpligt att om möjligt intervjua flera personer inom 
samma område för att få tillförlitlig information.  
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3. BESKRIVNING AV SCHENKER2 
Följande kapitel har som syfte att ge information om uppdragsgivaren till arbetet, 
logistikkoncernen Schenker, och dess verksamhet samt organisation.  
 
 
Schenker är en av Europas ledande aktörer beträffande helhetslösningar inom logistik, 
informationsflöden och transporter. Schenker AB är ett dotterbolag till logistikkoncernen 
Stinnes. Schenker Transport grundades 1872 av österrikaren Gottfrid Schenker. Affärsidén 
gick ut på att samla ihop flera små sändningar till en stor, något som fortfarande är betydande 
i transportbranschen. Några år senare bildades det svenska speditionsföretaget Fallenius och 
Leffler AB, som senare skulle utvecklas till Bilspedition, BTL. Sedan 1991 ägs Schenker 
Transport av Stinnes AG som i sin tur ägs av Deutsche Bahn AG. 1998 bildades Schenker AB 
då Schenker Transport gick samman med BTL Sweden. Huvudkontoret återfinns i Essen, 
Tyskland. Företaget finns representerat över hela världen men med största delen av 
verksamheten inom Europa.  
 

3.1 Verksamhet 

Affärsidén består i att utveckla och producera transporter, logistik samt informationstjänster 
som möter marknadens krav på kvalitet, effektivitet, enkelhet och miljöansvar. Visionen är att 
Schenker ska vara den bästa transport- och logistikpartnern på de marknader där företaget 
verkar.    
 
Schenker erbjuder transporter till lands, till sjöss och med flyg. Uppbyggnad och ledning av 
kunders hela transportnätverk och försörjningskedjor med egna lagerlokaler är en del av 
verksamheten. Schenker har verksamhet i 30 länder i Europa och har ett stort internationellt 
transportnätverk. Större delen av sändningarna går inrikes medan ca tio procent är inter-
nationella transporter. Genom bolaget ColdSped åtar sig Schenker även kyl- och frystrans-
porter och har totalt åtta fryshus i Sverige. 
 
Runt om i världen har Schenker representation på 1 100 platser i 70 länder. 38 000 personer är 
anställda i företaget som har en omsättning på åtta miljarder euro. 31 000 av de anställda finns 
i Europa som är den utan tvivel största marknaden för Schenker. I Sverige finns 42 000 
avtalskunder som skickar ca 18 miljoner gods- och paketsändningar per år. 4 200 personer är 
anställda av Schenker och ytterligare 7 000 personer arbetar på 300 åkerier. Schenker 
engagerar 4 000 lastbilar och trailers. Omsättningen i Sverige ligger på tio miljarder kronor. 

                                                 
2 Schenker Nova (internt nätverk), (fortlöpande 2006-09-01 – 2007-01-15) 
www.schenker.se, (fortlöpande 2006-09-01 – 2006-12-15) 
 



Filip Bergdahl, KTS5 TT, LiTH, filip.bergdahl@gmail.com  2007-03-08 
Exjobb: Analys av lämplighet för användning av RFID-teknik inom Schenkers verksamhet, Schenker AB 

 9

3.2 Organisation 

 
Schenkers organisation är uppdelad i flera affärsområden och divisioner där Division Land är 
den största. Division Land åtar sig rena transportuppdrag med inhämtning av gods hos 
leverantör och distribution hos kund. 2 500 rutter trafikeras dagligen efter en bestämd 
tidtabell. Transportverksamheten sköts av 300 åkerier varav det största är Schenker Åkeri. 
Eftersom Schenker inte äger merparten av lastbilsflottan betalar företaget endast för den 
utnyttjade delen av fordonet. Detta ger ökad flexibilitet och lägre kostnader då mängden gods 
varierar från dag till dag. Division Land sysselsätter drygt 2 000 personer och omsätter nio 
miljarder kronor per år. Verksamheten inkluderar tio logistikcenter och terminalytor på totalt 
145 000 kvm. Dagligen hanteras ca 75 000 godssändningar. Examensarbetet är utfört under 
Division Land. Schenker AB:s organisation är beskriven i Figur 1.  
 

 
Figur 1. Organisationsschema över Schenker 

 
Division Air & Sea sköter globala flyg- och sjötransporter samt tillhörande kringtjänster. En 
stor del av verksamheten går ut på att skräddarsy individuella transportlösningar mellan olika 
delar av världen. 100 anställda jobbar på Air & Sea och betjänar 4 000 kunder. Air & Sea 
omsätter 500 miljoner kronor per år. 
 
Division Logistics är en tredjepartslogistiker som erbjuder och utvecklar helhetslösningar för 
lager, logistik och distribution. Här har Schenker totalansvar för hela logistikprocessen och 
bistår med lagerplatser och kringtjänster förutom de rena transportuppdragen. Logistics har 
450 anställda och 80 kunder. I verksamheten finns fyra logistikcenter samt 130 000 kvm 
lageryta.  
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Schenker Consulting är Schenkers konsultverksamhet som säljer logistikrelaterade konsult-
tjänster till både interna och externa kunder. Konsulttjänsterna involverar bl.a. lager, 
transport, IT, supply chain, miljö och utbildning. Consulting har 22 anställda.  
 
ColdSped ligger under Division Land och utför landtransporter, lagring och förädling av kylt 
och fryst gods. Denna del av Schenker förfogar över 800 kylbilar och lagringen sker vid åtta 
fryshus runt om i landet. Genom ett internationellt nätverk trafikeras även destinationer i 
Europa. 
 
Schenker Privpak är den enda del av Schenker som jobbar mot privatpersoner. Verksamheten 
går ut på att distribuera paket till privatpersoner. De största kunderna återfinns inom 
postorder- och e-handelsföretag. Privpaks system går delvis ut på att mottagarna själva ska få 
bestämma var de vill hämta ut sina paket. I dagsläget finns 1 400 paketombud i Sverige. Ica, 
ATG-ombud med flera fungerar ofta som paketutlämnare. De varor en kund beställer på post-
order fraktas mellan leverantören och det lokala paketombudet med bland andra Schenker. All 
sortering av paketen sker i Borås. 
 
Schenker Åkeri sköter ca 20 % av Schenkers godstransporter. Företaget tar även andra 
transportuppdrag än från moderbolaget. Ungefär 1 000 personer jobbar i företaget som är 
uppdelat på sex olika områden. 
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4. TEORIGRUND 
Teorigrunden syftar till att ge läsaren grundläggande kunskap om SCM samt K/I-analyser för 
att möjliggöra för bättre förståelse av problem, beskrivningar, analyser och slutsatser senare 
i rapporten. 
 
 
Det teoretiska referensområdet vad det gäller RFID-relaterat material består till största del av 
tidigare utförda examensarbeten, olika användarexempel från företag, white papers samt 
artiklar. Området är förhållandevis nytt och därför finns inte så mycket annan litteratur till-
gänglig. Dessutom är RFID-industrin inne i en kraftig utveckling vilket gör att böcker och 
övrig tryckt litteratur snabbt blir inaktuell. Vad gäller teori avseende logistik och ekonomi 
kommer bl.a. tidigare studielitteratur att användas. K/I-analysen baseras på tryckt litteratur, 
Internet-källor samt de riktlinjer som Schenker har för lönsamhetsanalyser.  
 

4.1 Supply Chain Management 

Tidigare har företagens logistiska fokus legat på de fysiska aktiviteterna som inköp, lagring, 
produktion och distribution. Traditionell logistik har definierats så här: 

 
 De aktiviteter som har att göra med att erhålla rätt vara eller service på  

 rätt plats vid rätt tidpunkt och i rätt kvantitet till lägsta möjliga kostnad.3 
 
I takt med ökande kunskaper inom logistik och vetskapen att logistikarbetet kan göra stor 
skillnad för ett företags lönsamhet och konkurrensförmåga, har många nya termer och system 
uppkommit på logistikhimlen. Ett av dessa är Supply Chain Management (SCM). Tidigare har 
oftast varje företag planerat och optimerat sin egen logistik och transporter enbart för att få ut 
så låga kostnader som möjligt för egen del. Även om alla parter i försörjningskedjan varit 
optimala och mycket effektiva inom sina egna väggar kan detta samtidigt ha inneburit sub-
optimeringar för försörjningskedjan i stort. SCM syftar i stället mot att planera och styra hela 
försörjningskedjan på bästa sätt för att uppnå lägre totalkostnad mot slutkunden. På så vis 
jobbar företagen tillsammans för att hela försörjningskedjan ska bli så konkurrenskraftig som 
möjligt.  
 
The Global Supply Chain Forum definierar SCM enligt följande: 
 
 Supply Chain Management is the integration of key business processes  
 from end user through original supplier that provides products, services 
 and information that add value for customers and other stakeholders. 
 
SCM handlar bl.a. om att kartlägga hela försörjningskedjan och dess aktörer för att få en total-
bild av vilka aktörer som är kritiska och viktiga för försörjningskedjan och vilka som inte är 
det. En annan vital del av SCM är att få till stånd direkt samarbete mellan de aktörer som har 
nära kopplingar till varandra samt indirekt samarbete mellan övriga aktörer. Samarbetet består 
till stor del av informationsutbyte mellan aktörerna.  
 

                                                 
3 Fredholm, P. (2006) Logistik och IT 
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4.1.1 Track-and-trace alternativt spårbarhet 

Ett system för track-and-trace är ett sätt att hålla reda på status och lokalisering av produkter. 
Systemet grundar sig på ett väl utarbetat informationssystem och rutiner för datafångst. Track-
and-trace går ut på att alla (eller utvalda) aktörer i försörjningskedjan skall kunna få informa-
tion om var en produkt befinner sig. Information skall även kunna ges om var produkten 
befunnit sig samt vart den är på väg.  
 
Tracking innebär att aktörer får kontinuerlig information om en viss produkts fysiska 
placering i försörjningskedjan. Tracing betyder att detaljerade uppgifter finns om produkten 
samt om var den har befunnit sig, hur länge den vistats på varje ställe, hur den är och har varit 
förpackad samt de händelser produkten passerat.4 Track-and-trace kan delas in i två under-
kategorier, bakåtriktad och framåtriktad track-and-trace. Bakåtriktad spårbarhet, som det även 
kallas, anger vilka steg i försörjningskedjan som produkten passerat till en viss punkt. Framåt-
riktad spårbarhet betyder att en aktör skall kunna få information om vilka aktörer nedströms i 
kedjan som mottagit en viss produkt eller komponent.5 Detta gäller framför allt inom hårt 
kontrollerade industrier så som livsmedel- och läkemedelsindustrin. EU-lagstiftning sedan 
2005 anger att alla livsmedel ska kunna spåras från jord till bord och sedan tillbaka igen.6 
 
Centraliserad vs. transaktionell track-and-trace 
Tekniskt sett kan track-and-trace delas in i två klasser. Centraliserad track-and-trace fungerar 
så att all information finns lagrad på en central enhet. När statusen på en produkt ändras 
skickar den ansvariga aktören produktens Electronic Product Code (EPC, en unik kod som 
identifierar objektet) samt information om förändringen till det centrala datasystemet. Där-
ifrån kan sedan alla sanktionerade användare hämta aktuell information om produkten, dess 
status och placering. Inom försörjningskedjan kan aktörerna ges tillgång till information 
individuellt beroende på samarbete och konkurrens mellan aktörer, företagshemligheter etc. 
Alla aktörer behöver heller inte ha tillgång till all information om alla produkter. Detta 
regleras helt av de inblandade aktörerna.  
 
Det finns dock risker med att all information sparas på en enda enhet. Problem kan uppstå 
med säkerheten för konfidentiell information om aktörer förmedlar felaktig information av 
misstag. Då aktörerna får efterfråga informationen kan felaktigheter ske genom att 
information sprids till obehöriga.7  
 
Transaktionell track-and-trace däremot går till så att aktuell information ”trycks ut” till de 
inblandade/behöriga aktörerna. Det gör att dessa får reda på informationen i ett tidigare skede, 
dvs när informationen släpps. Med ett centraliserat system måste informationen efterfrågas 
innan aktören får tillgång till den. Problem med att obehöriga får tillgång till informationen 
minskas också med transaktionell track-and-trace eftersom aktören som trycker ut inform-
ationen då aktivt måste agera för att skicka informationen till fel mottagare eller felaktig 
information.8  

                                                 
4 http://www.sensitech.com/pdfs/track_trace_CC.pdf, 2006-10-05 
5 Bergdahl, F. & Olsson, E. & Richter, M. (2006) RFID och track and trace som stöd för APS 
6 http://www.scanvaegt.se/default.asp?ID=4025, 2006-10-05 
7 8 http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/dnbda/html/TransTandT.asp, 2006-10-05 
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4.1.2 Cross-docking 

Den terminalverksamhet som Schenker AB huvudsakligen sysslar med kan i största möjliga 
mån specificeras som cross-docking. Cross-docking är ett sätt att minska de totala logistik-
kostnaderna genom att inte tillåta lager i transportkedjan. Det finns flera definitioner av 
begreppet, däribland:  
 

En ideal hantering vid cross-docking innebär att en vara lastas av från en inkommande 
trailer, man identifierar vart varan skall, och lastar den i relation till destinationen 
lämplig utgående trailer. 9  

 
Eller enligt Lumsden: 
 

Cross-docking innebär att en stor inkommande godstransport slås sönder till ett antal 
utgående sändningar. Denna process involverar schemaläggning av motsvarande 
inkommande och utgående transporter med ett tidsförlopp på maximalt ett dygn. 
Resultatet blir att godset aldrig läggs i lager utan passerar terminalen direkt. 10 

 
Genom att inte tillåta att godset lagras någonstans i transportkedjan reduceras kostnaderna 
genom minskad kapitalbindning. Godset får maximalt vistas i terminalen 24 timmar för att 
begreppet cross-docking skall kunna appliceras på systemet. Även kostnader för material-
hantering minskas då godset inte behandlas mer än nödvändigt. I sitt grundutförande kan 
systemet skissas upp som i Figur 2. 
 

 
Figur 2. Cross-docking i grundutförande11 

 
Med dagens publicitet och intresse kring Just-in-Time-leveranser (JIT) riktas mycket fokus på 
snabbhet i transportkedjan. Godset skall helst gå direkt från avsändare till mottagare, men 
detta är inte alltid ekonomiskt hållbart. Cross-docking möjliggör snabba och kostnadseffektiva 
transporter.12  

                                                 
9 Transport och Distribution vol. 37 utg. 5 maj 1996 
10 Lumsden, K. (1998) Logistikens grunder 
11 http://web.nps.navy.mil/~krgue/Teaching/xdock-mba.pdf, 2006-10-16 
12 Lumsden, K. (1998) Logistikens grunder 
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Cross-docking kan delas upp i två olika typer, pre- respektive post-distribution. Det som 
skiljer dessa typer åt är i vilket skede som godset destineras till en viss mottagare. Post-
distribution innebär att godset anländer till cross-dockingterminalen innan information finns 
om mottagaren. Etiketter och adresslappar sätts på godset av terminalpersonalen. Schenker 
använder sig av pre-distribution, vilket innebär att godset har en destination och är etiketterat 
redan då det anländer till terminalen. På så vis behöver terminalpersonalen inte behandla 
godset förutom vid lossning, transport och lastning.13 För att systemet skall fungera tillfreds-
ställande, ställs vissa krav på informationssystemet mellan de inblandade företagen. Det är en 
förutsättning att följande information kan överföras av systemet14: 
  

• Precisering av vad som kommer in i systemet. 
• Varifrån och hur godset kommer in i terminalen. 
• Tiden när godset anländer terminalen. 
• Hur mycket gods som kommer in och hur detta är sammansatt. 
• Hur godset är identifierat. 
• Vart godset skall transporteras inom terminalen efter att det lossats. 
• Vilken tid som godset skall transporteras vidare. 
• Destinationsadress och kunduppgifter. 
• Transportinstruktioner, dvs hur godset skall behandlas. 

4.1.3 Triangulering 

Triangulering är en metod för att positionsbestämma objekt, personer eller mobiltelefoner 
med mera. Vid positionering av en mobiltelefon används triangulering genom att ta reda på 
vilka sändare som har telefonen inom ”sitt” område. Sändarens område är cirkulärt och 
därmed kan en yta bestämmas inom vilken telefonen befinner sig. Om två sändare har 
telefonen inom sitt område kan telefonens position begränsas till överlappningen mellan 
sändarnas täckningsområden. Desto fler sändare som känner av telefonen desto mindre blir 
det möjliga området som telefonen kan vistas inom. 
 
Även WLAN kan användas för positionering men med en annan metod. Tre accesspunkter 
behövs för att positionera en sändare. Accesspunkterna måste mätas in och positioneras 
”manuellt” på den karta över området som används. Genom att signalstyrkan förändras med 
avståndet mellan accesspunkten och klienten, kan klienten positioneras. Signalstyrkan kan 
variera mellan stark och svag beroende på klientens närhet till accesspunkten. Det gör att 
högre noggrannhet kan erhållas vid positioneringen av WLAN, än för mobiltelefoni. Nog-
grannheten kan bli ner till ett par meter beroende på hur applikationen sätts upp. Dock kan fler 
accesspunkter behövas om systemet skall kunna positionera rörliga enheter än om enbart data 
skall kommuniceras. 

                                                 
13 http://web.nps.navy.mil/~krgue/Crossdocking/crossdocking.html#Refs, 2006-10-16 
14 Lumsden, K. (1998) Logistikens grunder 
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4.2 Kostnads-/intäktsanalys 

För att kunna ta ett välgrundat beslut om en investering bör någon sorts lönsamhetskalkyl 
eller kostnads-/intäktsanalys (K/I-analys) genomföras. Det finns flera metoder för att beräkna 
lönsamheten för en investering. Några av dessa beskrivs kort nedan. Gemensamt för metod-
erna är att företaget måste ta ett antal beslut innan beräkningarna påbörjas. Företaget måste 
välja en kalkylränta som investeringens lönsamhet skall beräknas på. Ekonomisk livslängd för 
investeringen måste också bestämmas för att lönsamheten skall kunna beräknas. Klart 
definierade kostnads- och intäktsposter måste finnas till hands. 
 
Inledningsvis i detta avsnitt tydliggörs hur kalkylränta och ekonomisk livslängd definieras och 
beräknas. En lättare utredning av ABC-analyser presenteras, efterföljt av en beskrivning av de 
metoder för lönsamhetskalkyler som används på Schenker. Sist ges exempel på direkta och 
indirekta kostnadsposter som bör beaktas vid beräkning av en investerings lönsamhet.  

4.2.1 Kalkylränta 

För att kunna beräkna om en investering är lönsam eller ej, måste en räntesats användas. 
Betalningar vid olika tidpunkter är olika mycket värda allteftersom möjligheten finns att 
placera pengarna räntebärande. Även om en investering visar sig generera avkastning behöver 
den inte vara lönsam. För att den skall vara lönsam måste den generera mer avkastning än vad 
kapitalet i sig hade gjort annars. Vid investeringsberäkningar kallas denna räntesats kalkyl-
ränta. Denna ränta är en formulering av de krav företaget har på satsat kapital.  
 
Kalkylräntan bestäms av de avkastningskrav företagets ägare och långivare har på företaget. 
Långivarnas (oftast banker) krav är detsamma som den ränta de kräver på det kapital som 
företaget lånat. Ägarnas krav är ofta högre eftersom de satsar på någonting med en viss 
osäkerhet. Kraven kan ofta kopplas till bedömningen av företagets framtida vinstnivå samt 
företagets aktiekurs på börsen. Följande uppställning kan ge en bild av hur kalkylräntan 
beräknas15:  
 
 + Andelen lån * låneränta 
 +  Andelen eget kapital * ägarnas avkastningskrav 
 = Företagets kalkylränta 

4.2.2 Ekonomisk livslängd 

En investerings ekonomiska livslängd är ytterligare en parameter i K/I-analysen som måste 
bestämmas av företaget innan beräkningarna görs. Den ekonomiska livslängden är skild från 
och ofta kortare än den fysiska livslängden. Den ekonomiska livslängden är relaterad till en 
viss användning av en fysisk investering, inte den fysiska investeringen i sig. Detta innebär att 
investeringen har olika ekonomisk livslängd beroende på vad den skall användas till. Om 
investeringen är av sådant slag att den kan komma att ersättas senare av en ny investering 
beror livslängden på detta. Även om en tidigare investering fortfarande är lönsam kan en 
förnyelse av utrustningen, dvs en ny investering, vara försvarbar om den nya investeringen 
har en högre lönsamhet än den gamla.16 En investerings ekonomiska lönsamhet måste 

                                                 
15 http://www.mai.liu.se/~ulouc/it/Kalkylering/OHKap11-12.pdf, 2006-10-11 
16 Olsson, U. E. (1998) Kalkylering för produkter och investeringar 
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beräknas i förväg med hjälp av erfarenhet vad gäller teknisk utveckling, underhållskostnader, 
driftsutlägg med mera. Om tveksamhet råder angående framtida inbetalningsöverskott, bör 
livslängden kortas ner.17  

4.2.3 Aktivitetsbaserad kostnadsanalys 

I takt med att mer och mer kritik riktats mot de traditionella kalkylmetoderna (t.ex. 
påläggskalkyl) för prissättning har ABC-kalkylering vunnit terräng. ABC står Activity Based 
Costing och har en hel del likheter och vissa skillnader gentemot tidigare använda kalkyl-
metoder. Traditionella kalkylmetoder ogillades för att de inte ansågs ta tillräcklig hänsyn till 
resursförbrukningen för olika produkter på ett rättvist sätt. Lågvolymiga produkter belastades 
inte för alla sina kostnader, en del av dessa belastade högvolymiga produkter.18  
 
I ABC-kalkyler används begreppen Aktivitet och Kostnadsdrivare flitigt. Aktiviteter har 
samma betydelse här som i vanligt språkbruk och är av stor betydelse. I stället för att kost-
nader knyts till funktioner eller avdelningar inom företaget, skall kostnader knytas till en viss 
aktivitet. Kostnader för t.ex. aktiviteten registrering av fraktsedlar skall knytas till just detta i 
stället för till företagets indataavdelning. Uppdelningen av kostnaderna blir mer detaljerad 
vilket underlättar för att få bättre resultat. Kostnadsdrivare anger hur ofta aktiviteten inträffar. 
Detta används till stor del när indirekta kostnader skall fördelas över olika produkter etc.19  
 
ABC-kalkylering steg för steg 
Första steget är det mest arbetskrävande och går ut på att analysera kostnader och aktiviteter. 
För att göra detta på ett bra sätt måste verksamheten kartläggas noggrant med avseende på 
kostnader och aktiviteter. Intervjuer med företrädare för olika delar av företaget samt insam-
ling av kunskap om verksamheten behövs för detta. Målet är att identifiera så många aktivi-
teter med direkta kostnadsposter som möjligt för att underlätta beräkningarna. Även aktivite-
ter med indirekta kostnader kartläggs. Kostnadsdrivarna länkas till de olika aktiviteterna. Det 
finns framför allt två typer av kostnadsdrivare. Dels volymrelaterade kostnadsdrivare som 
Antal producerade enheter, Antal direkta arbetstimmar, Antal maskintimmar, Direkt lön i 
kronor med mera. Dels finns komplexitetsrelaterade kostnadsdrivare som t.ex. Antal varianter 
av produkter, Antal leverantörer, Antal olika ingående delar och Antal kunder.20 De kostnader 
som inte kan kopplas till produkter får fördelas ut schablonmässigt på lämpligt sätt, exempel-
vis efter Antal arbetade timmar.  
 
Det andra steget kan utföras i tre delsteg och går ut på att beräkna och fördela kostnaderna på 
produkterna. Först beräknas kostnaderna per förekomst. Antag att 1 000 000 kr är kopplat till 
kostnadsdrivaren Antal maskintimmar. Systemet visar på att maskinerna har använts 4 000 
timmar. Kostnaden per maskintimme kan därmed beräknas till  
(1 000 000) / (4 000) = 250 kr/timme.  
 
Därefter beräknas kostnad per produktslag. Kartläggningen av verksamheten visade att 
produkten A krävde 27 maskintimmar.  
Detta ger att produkten A kostade 27 * 250 = 6 750 kr. 
 

                                                 
17 Olsson, U. E. (1998) Kalkylering för produkter och investeringar 
18 http://www.chl.chalmers.se/~kaj/abc.pdf, 2006-10-12 
19 Turney, P. B. B. (1996) Activity Based Costing – The Performance Breakthrough, part 2 
20 http://www.chl.chalmers.se/~kaj/abc.pdf, 2006-10-12 
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Till sist beräknas kostnaden för en enhet av ett visst produktslag för en viss aktivitet. Detta 
görs genom att dividera kostnaden för produkten genom Antal producerade enheter. Som i 
exemplet med maskintimmarna ger 100 tillverkade enheter en kostnad per enhet av 67.50 kr 
för maskinbearbetningen. Denna kostnad tillsammans med kostnaderna för de övriga aktivi-
teterna utgör sedan totalkostnaden för en producerad enhet.21  

4.2.4 Olika kalkylmetoder 

Det finns flera olika metoder för att göra K/I-analyser. Gemensamt är dock att innan de 
matematiska beräkningarna påbörjas, måste alla kostnader för grundinvestering samt framtida 
utbetalningar och inbetalningar vara kartlagda och uppskattade. Livslängd, restvärde 
(investeringens värde efter livstidens slut) och kalkylränta måste vara bestämda och finnas till 
hands. Detta kan dock vara väl så svårt men väldigt viktigt. Finns inte riktiga uppgifter innan 
beräkningarna genomförs, kommer resultaten inte att vara mycket värda. 
 
Den vanligaste metoden är troligtvis Nuvärdemetoden.22 Paybackmetoden, annuitetsmetoden 
och internräntemetoden är tillsammans med nuvärdemetoden de metoder som Schenker 
använder för sina K/I-analyser.  
 
Nuvärdemetoden  
Nuvärdemetoden är en bra metod för att göra totalkostnadsberäkningar då resultaten från flera 
investeringar med lätthet kan jämföras med varandra. Nuvärde innebär att alla framtida in- 
och utbetalningar räknas om, diskonteras, till dagens värde. Om en investering är lönsam eller 
inte, beror på om de omräknade inbetalningsöverskotten är större än grundinvesteringen. Om 
nuvärdet av en investering är noll, innebär det att lönsamhetskraven för investeringen precis 
är nådda. Är nuvärdet större än noll, är investeringen lönsam och vice versa om nuvärdet är 
mindre än noll.  
 
Om valet står mellan flera investeringar men med ett begränsat kapital att satsa, kan det vara 
intressant att jämföra investeringarnas lönsamhet med varandra. Att jämföra nuvärdet mellan 
olika investeringar kan vara missvisande då stora investeringar får högre nuvärde beroende på 
dessas stora grundinvesteringar. I stället kan en nuvärdeskvot beräknas och jämföras mellan 
investeringsförslagen. Kvoten beräknas enkelt genom att dividera nuvärdet med grund-
investeringen. På så vis ges investeringens relativa lönsamhet, vilket ger rättvisare 
jämförelser.23  
 
Paybackmetoden 
Denna metod är en mycket enkel metod som anger hur många år det tar att betala igen en 
investering. Payback används ofta för att sålla grovt bland olika investeringsmöjligheter. Ofta 
har företaget en bestämmelse om maximal tid inom vilken en investering skall ha betalat 
tillbaka sig. Är investeringens återbetalningstid kortare än företagets maxtid är investeringen 
godtagbar. Metoden har vissa brister då den varken tar hänsyn till ränteeffekter eller de 
betalningar som kommer in efter att investeringen är återbetald. Är inbetalningsöverskotten 
olika från år till år, krävs en annan beräkning. En iterativ metod måste då användas för att 
först ta reda på vilket år som grundinvesteringens belopp täcks av överskottsinbetalningarna. 
Görs beräkningarna för en enskild investering, bör återbetalningstiden vara kortare än 

                                                 
21 Turney, P. B. B. (1996) Activity Based Costing – The Performance Breakthrough, part 3 
22 23 Olsson, U. E. (1998) Kalkylering för produkter och investeringar 
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investeringens ekonomiska livslängd. Jämförs flera investeringar, är den med kortast 
återbetalningstid mest lönsam.24  
 
Annuitetsmetoden 
Annuitetsmetoden kan användas vid val mellan investeringar med olika långa livslängder. 
Metoden påminner mycket om nuvärdemetoden men omfördelar alla in- och utbetalningar så 
att de blir lika stora varje år. Därefter beräknas inbetalningsöverskottet per år för att se om 
investeringen är lönsam eller inte. Annuiteten (differensen mellan de löpande in- och 
utbetalningarna med hänsyn till ränta) skall vara positiv för att investeringen skall vara 
lönsam.  
 
Internräntemetoden 
En investerings internränta är den årliga avkastning som en investering förväntas inbringa på 
det satsade kapitalet. Ju högre internränta desto lönsammare är investeringen. Internränte-
metoden är en matematiskt tung metod, men det går att göra vissa förenklingar som under-
lättar. Dock krävs fortfarande en del beräkningar. Metoden går ut på att genom att prova olika 
kalkylräntesatser finna den som ger nuvärde lika med noll, vilket är beskrivet i Figur 3.  
 

 
Figur 3. Sambandet mellan räntesats och nuvärde25 

 
Den ränta som råder då nuvärdet är noll beskriver hur det i investeringen satsade kapitalet 
förräntar sig. Om inbetalningsöverskotten skiljer sig mellan åren, utförs beräkningarna genom 
att prova olika räntesatser på nuvärdesfaktorn. 
 
 
 
 
  

                                                 
24 http://www.mai.liu.se/~ulouc/it/Kalkylering/OHKap11-12.pdf, 2006-10-11 
25 Illustration baserad på Olsson, U. E. (1998) Kalkylering för produkter och investeringar 
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4.2.5 Kostnadsposter 

Kostnadsposterna kan delas in i direkta och indirekta kostnader.26  
 
Till de direkta kostnaderna hör bl.a.: 

• Den anskaffade varan eller tjänsten 
• Ombyggnad av lokaler 
• Installation av utrustning 
• Utbildning av personal 
• Datorbaserade systemförändringar 
• Miljörelaterade kostnader 

 
Indirekta kostnader innefattar: 

• Service och underhåll 
• Förbrukningsmateriel 
• Prishöjningar 
• Miljörelaterade kostnader 
• Avvecklingskostnader 

 
Ytterligare faktorer som kan påverka: 

• Effektivitetsvinster i verksamheten 
• Lägre resursbehov 
• Ökad arbetsbelastning under initialfasen 
• Omställningskostnader mellan gamla och nya systemet 

4.2.6 Diskussion 

Vid större investeringar är lönsamhetskalkyler bara en av flera aspekter som tas in vid 
beslutsfattande. Andra aspekter som bedömningar på strategisk nivå och konkurrens-
situationer präglar beslutet i hög grad.27  
 
När lönsamhetskalkyler genomförs, är det en hel del parametrar som måste uppskattas på 
något sätt. Investeringens ekonomiska livslängd, framtida inbetalningsöverskott, eventuellt 
restvärde är faktorer som endast kan uppskattas. Givetvis går detta att göra på bättre och 
sämre sätt men det går inte att få siffror utan en viss osäkerhet. När kalkylerna utförs kan 
sambandet Garbage In – Garbage Out (GIGO) appliceras. Görs inte de underliggande 
beräkningarna eller uppskattningarna på ett riktigt sätt, kommer kalkylens resultat inte att 
spegla verkligheten, dvs felaktiga beslut kan komma att fattas.28 Studier och beräkningar bör 
göras innan beslutet tas för att få kännedom om de risker investeringen för med sig. Eftersom 
osäkerhet finns kan det vara en bra idé att genomföra känslighets- och riskanalyser för 
investeringen. Dessa analyser genomförs för att få bättre beslutsunderlag då investeringar som 
är betydande för verksamheten skall genomföras. 

                                                 
26 Stockholms stad (2006). Totalkostnadsberäkning i offentlig upphandling – En handledning. 
27 Olsson, U. E. (1998) Kalkylering för produkter och investeringar 
28 http://www.infra.kth.se/BYFA/utbildning/grundutbildning/kurser/Ekonomi_1F1385/F_3_invest.pdf, 
2006-10-12 
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Exempelvis bör då följande frågeställningar besvaras29:  
 

• Hur mycket kan kalkylräntan ändras för att investeringen fortfarande ska vara lönsam?  
• Vad händer om efterfrågan går ner med en viss procentsats? 
• Vad händer med lönsamheten om livslängden minskas med 5 år? 
• Hur påverkar ett restvärde på noll kronor lönsamheten? 

 
Studier och beräkningar bör göras innan beslutet tas för att få kännedom om de risker 
investeringen för med sig. 
 

                                                 
29 http://www.mai.liu.se/~ulouc/it/Kalkylering/OHKap11-12.pdf, 2006-10-12 
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5 RFID 
Följande kapitel ger en kortare beskrivning av tekniken bakom radiofrekvensidentifiering. 
Beskrivningen ligger på en ganska ytlig teknisk nivå och tar upp hur tekniken används och 
fungerar på ett högre plan. En jämförelse mellan RFID och streckkoder redovisas efterföljt av 
en omvärldsanalys. 
 

5.1 Bakgrund och historia 

Redan under andra världskriget började RFID-liknande teknik användas. Engelsmännen 
myntade uttrycket Identification Friend or Foe när de utrustade sina stridsflygplan med radio-
sändare. Anledningen var att göra det enklare att särskilja sina plan från Axelmakternas över 
Engelska kanalen som ofta var dimmig. Risken att skjuta på egna plan minskades då det gick 
att identifiera planen på radarn.  
 
Efter detta användes tekniken sparsamt fram till 60-talet då RFID började användas som 
stöldskydd i butiker. EAS, Electronic Article Surveillance, var en av de första kommersiella 
tillämpningarna och är än idag den mest frekvent förekommande.30 Tekniken är inte så 
sofistikerad som dagens RFID-lösningar utan känner endast av om en tagg (ett larm) är inom 
ett visst avstånd från sändaren (larmbågen). Under 1970- och 1980-talen gick utvecklingen 
mest mot identifiering av boskap, säkerhetsanordningar som passerkort och betalsystem för 
vägtullar. Norge var ett av de första länderna som använde RFID i vägtullar.31 Största delen 
av arbete och forskning pågick ändå i USA och så är det än idag. På 1990-talet riktades mer 
fokus på produktionsutveckling med hjälp av RFID-teknik. Forskning och experiment visade 
att RFID på artikelnivå kunde effektivisera materialflöden och produktionsstyrning. I sällskap 
med annan teknik och IT i synnerhet utvecklades RFID snabbt. Stora amerikanska aktörer 
som Wal-Mart och amerikanska försvaret har drivit på utvecklingen och ställt höga krav på 
leverantörer vilket ”spridit ringar på vattnet” i USA.32 I takt med att förståelsen för logistikens 
inverkningar på ett företags lönsamhet ökat har mer fokus riktats mot effektivisering av 
försörjningskedjor och transporter. Detta har gynnat utvecklingen av RFID. 
 
Alla producerande företag har varor som måste identifieras på något sätt. När en vara skall 
flyttas eller två ingående komponenter monteras med varandra bör kunskap finnas om deras 
identiteter. Tidigare har gods ofta varit märkt med en streckkod vilket lästs av visuellt med en 
streckkodsläsare. RFID gör det möjligt att läsa av godsets identitet samt annan information 
utan att märkningen är synlig för läsaren. Detta möjliggör ökad effektivisering och ratio-
nalisering inom många steg i en försörjningskedja. Flera andra fördelar finns tillsammans med 
en del nackdelar som redovisas senare.   
 

5.2 Tekniken bakom RFID – En kort beskrivning 

RFID står för Radio Frequency Identification och är ett system för trådlös 
informationsöverföring. RFID är ett komplement samt en möjlig efterträdare till dagens 

                                                 
30 Heró, M. & Ohlsson, S. & Wolf, P. (2004) RFID – en teknik för förbättrad lagerhantering 
31 Landt, J. (2001) Shrouds of Time – The story of RFID 
32 Fredholm, P. (2006) Logistik och IT  
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streckkodssystem på varor, pallar containrar etc. Tekniskt sett skiljer sig de båda teknikerna åt 
avsevärt och har skilda för- och nackdelar.  
 

 
Figur 4. Presentation av RFID-system i grundutförande 
 
Ett RFID-system består av en RFID-tagg, en RFID-läsare med en eller flera anslutande 
antenner, någon form av databehandlande mjukvara samt en databas. Exempel på olika RFID-
system visas i Figur 4 och 5. RFID baseras på att radiovågor skickas från en läsare till en tagg. 
När taggen tagit emot en signal sänder den tillbaka önskad information till läsaren som agerar 
utifrån denna. I vissa fall skickas informationen på taggen direkt till läsaren eller så skickas 
taggens id-nummer vilket länkas till ett tillhörande affärssystem eller databas där information 
om taggen finns lagrad. RFID-taggar kan fästas på i stort sett allt som behöver ha en identitet, 
samt där streckkoder används i dagsläget. 
 

 
Figur 5. Ett sammankopplat RFID-system som är integrerat med företagets affärs- och 
planeringssystem33  

5.2.1 RFID-taggen 

Det finns i stora drag fyra typer av taggar. Passiva taggar med eller utan chip, semi-passiva 
samt aktiva taggar. De passiva taggarna består av ett mikrochip kopplat till en antenn. De 
semi-passiva och aktiva taggarna består även av en strömkälla i form av ett batteri. Förutom 
dessa fyra typer av taggar går det att variera taggarnas egenskaper på en mängd olika sätt 
genom att använda olika frekvens, protokoll, fysisk utformning, lagringskapacitet med mera, 
vilket visas i figur 6. 

                                                 
33 http://www.webmethods.com/Solutions/IndustrySolutions/Manufacturing/RFID, 2006-09-11 
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Passiva taggar har ingen egen strömförsörjning utan försörjs fullständigt via en radiovåg från 
läsaren. Energin i radiovågen fångas upp av taggens antenn och aktiverar taggen för att sända 
tillbaka information från mikrochippet. Endast den överblivna energin från signalen behövs 
för att skicka taggens information tillbaka till sändaren. Taggar utan chip reflekterar radio-
vågen på ett visst sätt där läsaren tolkar reflektionen och kan därigenom beräkna taggens 
information. Dessa taggar kan inte förmedla så mycket information som ett unikt id-nummer, 
men väl information om artikelns typ. Taggar med chip kan lagra informationsmängder upp 
till åtskilliga kbit. Kostnaden för en tagg med chip ligger på ca 1,50 kronor och taggar utan 
chip kostar ca 30 öre.34 En fördel med passiva taggar är just att de inte behöver någon extern 
strömkälla. Detta gör att taggarnas storlek kan hållas mycket mindre än aktiva och semi-
passiva. Passiva taggar går bl.a. att använda i vanliga etiketter, så kallade smarta etiketter, 
som fästs på artiklar eller kollin. Passiva taggar placeras även med lätthet i passerkort utan att 
kortets fysiska form förändras.35  
 
Räckvidden för passiva taggar beror på flera faktorer så som frekvens, signalstyrka och miljön 
där taggen vistas, men ligger normalt sett på mellan tre och fem meter. Den korta räckvidden 
är både positiv och negativ. Det kan givetvis vara ett hinder för passiva taggar att läsavståndet 
är starkt begränsat. Dock kan det samtidigt vara en fördel om många taggar finns i samma 
lokal. Med en kortare räckvidd minskas risken att de taggar som egentligen inte skall läsas av 
ändå läses och skickar tillbaka sin information. Även om en läsare klarar att läsa ett stort antal 
taggar samtidigt, finns det ingen anledning att läsa taggar som inte är aktuella då det kan 
försämra systemets prestanda.  
 

 
Figur 6. Taggar finns i många olika varianter beroende på hur de olika elementen är 
kombinerade36 

 
Semi-passiva taggar har en egen strömförsörjning dit mikrochipet är kopplat. Dock måste en 
signal från en läsare aktivera taggen som sedan använder energin i radiovågen för att skicka 
tillbaka information på samma sätt som passiva taggar. Så länge som ingen läsare aktiverar 
taggen, sänder den inte ut någon signal för att spara energi. Dock kan taggens ”inre” vara 
aktiverat för att lagra/mäta temperatur, fukt, skakningar eller annat. Eftersom all den energi 
som upptas från läsarsignalen kan användas enbart för att skicka taggens information tillbaka 
till läsaren, kan semi-passiva taggar skicka starkare signaler än passiva taggar.37 Passiva 
taggar använder energin från läsarsignalen för att ”väcka” mikrochippet och koda inform-
                                                 
34 http://www.rfidjournal.com/faq/20/85, 2006-09-07. Thorbjörn Sporre, Scanpack 2006, 2006-10-26 
35 http://www.rmoroz.com/rfid.html, 2006-09-26 
36 Lewis, S. (2004) A basic introduction to RFID technology and its use in the supply chain 
37 http://www.productivitybyrfid.com/dod/dod_rfid_faq_12_22_03.pdf, 2006-09-25 
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ationen med mera. Semi-passiva taggar är dyrare än passiva och kostar ca 8-10 kronor.38 
Räckvidden är emellertid längre än för passiva taggar. Även högre dataöverföringshastighet 
uppnås med semi-passiva taggar.  
 
Aktiva taggar är betydligt dyrare men kan lagra mer information och har betydligt längre 
räckvidd, upp till 100 meter.39 Aktiva taggar behöver ingen signal för att aktiveras utan är 
ständigt ”vakna”. Taggarna kan själva initiera kommunikationen. Dessa taggar är ofta större 
enheter som används för långvarigt bruk. Priset på taggar är betydligt högre än för passiva 
taggar, ca 150 kronor. Aktiva taggar används bl.a. till märkning av containrar och i tuffa 
miljöer som tunga industrier, verkstäder osv. Beroende på hur taggen är inkapslad tål den 
betydligt hårdare tag och högre temperaturer än streckkoder. I Tabell 1 följer en jämförelse 
mellan olika typer av taggar. 
 
  Typ av tagg  Fördelar  Nackdelar  Kommentarer 
   * Lång livslängd.  * Begränsat läsavstånd,  * Den vanligaste typen av tagg. 
   * Låg kostnad.  4 - 5 meter (för UHF).  * Taggarna används för frekvens-
 Passiva  * Fysiskt flexibla.  * Strikt reglerat med lokala  banden LF, HF och UHF. 
   * Stor spridning på   lagar runt om i världen.   
   former och modeller.     
        
   * Långt läsavstånd.  * Kostnaden pga. batteriet  * Används oftast i realtids- 
 Semi-passiva  * Kan användas för att   * Opålitlighet. Omöjligt att   baserade system med höga  
   styra olika typer av    veta batteriets status.  produktvärden. 
   sensorer som fukt-,   * Möjlig påverkan på miljön   * Taggarna använder oftast UHF.
   temperatur-, och   då stora mängder batterier  * Används ofta för att spåra  
   skaksensorer.  används.  containrar, tågvagnar osv. 
 Aktiva  * Är inte reglerade av      * Taggarna använder oftast  
   lagar på samma sätt      UHF eller mikrovågor. 
   som passiva taggar.     

Tabell 1. Översikt på kvaliteter och skillnader mellan olika typer av taggar40 

5.2.2 Skriv- och läsrättigheter 

Taggarna kan även differentieras genom olika skrivrättigheter eller EPC-klasser. Passiva 
taggar är oftast WORM-taggar. WORM står för Write Once – Read Many. Informationen på 
taggen, däribland dess unika id-nummer, skrivs till taggen då den fästs på kollit eller artikeln. 
Efter det kan innehållet endast ändras genom att radera all information på taggen. Däremot 
kan informationen läsas från taggen ett stort antal gånger, upp till 100 000 gånger. Oftast är 
WORM-taggar billigare taggar för engångsbruk men försök görs för att de ska kunna 
användas flera gånger.  
 
Med R/W-taggar (Read/Write) däremot kan användaren ändra informationen på taggen 
kontinuerligt i t.ex. en försörjningskedja. Taggar för EPC Generation 2 kan ha flera 
”dataflikar” där olika information lagras. Exempelvis kan information om tillverkare, sändare 
                                                 
38 http://www.rfidjournal.com/faq/20/84, 2006-09-07 
39 40 http://www.rfid-weblog.com/50226711/active_vs_passive_rfid_tags.php, 2006-09-07 
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och mottagare sparas under en flik. Vilka aktiviteter/händelser som taggen har passerat i 
försörjningskedjan sparas under en annan flik och upplevda temperaturnivåer under en tredje. 
Ungefär samma funktion och information kan erhållas även om WORM-taggar används. Då 
måste dock all information sparas till och läsas från databasen som är kopplad till RFID-
systemet. En översiktsbild på samtliga klasser och typer av taggar finns i Tabell 2. 
 
ROM-taggar (Read Only Memory) är den enklaste varianten och innehåller oftast begränsat 
med information. Normalt skrivs information till taggen då den tillverkas, och därefter går 
inte informationen att ändra. EEROM (Electronically erasable ROM) är en variant där 
informationen kan ändras om informationen raderas elektroniskt från taggen. Ofta används 
ROM-taggar med en EPC i minnet som identifiering av artiklar och kollin i försörjnings-
kedjor. Då är informationen om objektet sparat i en separat databas, taggens minne är 
generellt för litet för att lagra ytterligare information.  
 

 Protokoll  Egenskaper  Typ av tagg 
 Klass 0 (Gen 1)  Read only  Passiv (64 bit) 
 Klass 1 (Gen 1, 2)  Write once / Read many  Passiv (minst 96 bit) 
 Klass 2   Read / Write  Passiv (minst 96 bit) 
 Klass 3  Read / Write  Semi-passiv 
 Klass 4  Read / Write  Aktiv 
 Klass 5  Kommunicerar med (och kan strömförsörja)   Aktiv 
   andra klass 5-taggar samt annan utrustning.   

Tabell 2. Redogörelse för de olika EPC-klasserna samt tillhörande typer av taggar41  

5.2.3 RFID-läsaren 

Det finns flera typer av läsare som visas i Figur 7, men gemensamt är att de består av en 
sändare, mottagare, avkodare och en eller flera antenner. 
 

 
Figur 7. Exempel på olika RFID-läsare42 

Sändaren skickar en elektromagnetisk signal (radiovåg) via antennen till taggen. Signalen som 
skickas tillbaka, med hjälp av energin i signalen från sändaren, tas emot av läsarens antenn 
och överförs till mottagaren. I mottagaren finns en avkodare som tolkar signalen och skickar 

                                                 
41 GCI IBM EPC Roadmap final, IBM 
    http://www.scansource.com/europe/upload/RFID_Standards.pdf, 2006-10-18 
42 http://www.progress.com/realtime/graphics/rfid_readers_and_tags.gif, 2006-09-13 
    http://www.blueleaf.co.uk/images/24ghzp3.gif, 2006-10-17 
    http://www.directionsmag.com/images/articles/RFID/RFIDXeroxlogReader2.jpg, 2006-10-17 
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informationen vidare till RFID-systemets databehandlande mjukvara, även kallat Middleware. 
I sista steget går informationen till företagets databas eller affärssystem vilket visas i Figur 8. 
 
 

 
Figur 8. Skildring av informationsflödet inom ett RFID-system43 

 
Det finns flera olika sorters läsare men de vanligaste är handläsare, ställageläsare eller 
portaler. Handläsarna påminner om vanliga streckkodsläsare och fyller samma funktion. Ofta 
har dessa någon form av trådlös uppkoppling via GPRS, WLAN eller Bluetooth för att 
meddela systemet om de inläsningar som görs i realtid.  
 
Läsare kan även fästas på ställage och pallplatser för att hålla ordning på godsets placering. I 
butiker eller på lager går det att få realtidsinformation om var vissa artiklar befinner sig och i 
vilken mängd. Portaler kan monteras vid lastportar på terminaler för att kunna läsa av gods 
och pallar direkt från trucken då bilarna lastas och lossas. Dessa portaler påminner om larm-
bågarna som kunder passerar vid entrén till butiker. I Figur 7 ovan finns några exempel på hur 
olika läsare kan se ut. Priset på läsare beror på flera faktorer som tillämpningsområde, använd 
frekvens, miljö etc. Handläsare kostar normalt sett som handburna streckkodsläsare.44 Portal-
läsare kan vara både billigare och dyrare beroende på hur de ser ut. Det finns läsare som 
klarar av att läsa olika typer av taggar och de fungerar även med olika frekvensband. Detta 
kan vara värdefullt i öppna system, där det kan vara svårt att kontrollera att alla taggar som 
finns i systemet är av samma typ och att de använder samma sändningsfrekvens.  
 
Priset på handläsare för avläsning inom de höga och låga frekvensbanden ligger mellan  
5 000 och 25 000 kronor. För övriga frekvenser ligger grundpriset på runt 15 000 kronor. 
Priserna beror till stor del på vilken utrustning som finns i läsaren. I vissa fall behövs läsare 
med trådlös dataöverföring vilket är dyrare än en trådburen enhet. Läsarens tålighet är ytter-

                                                 
43 http://www.locationintelligence.net/archive/2005/content/Integration%20Track/Maryam_Esfarjani_ 
    ForTheWeb.pdf, 2006-10-23 
44 http://www.rfidjournal.com/, 2006-09-07 
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ligare en aspekt som är avgörande för priset liksom läsavstånd och övrig prestanda. Priserna 
för portalläsare och fasta läsare ligger på ungefär samma pris för LF (låga frekvenser) och HF 
(höga frekvenser), mellan 5 000 och 30 000 kronor i dagsläget. För de övriga frekvenserna 
kostar portalläsarna från 10 000 kronor och uppåt förutom passiv UHF där priserna börjar från 
knappt 20 000 kronor.45 Kostnaderna kan dock reduceras genom att koppla flera antenner till 
varje läsare. För en portal krävs två antenner (en på varje sida om porten). Idag har läsare ofta 
möjliga ingångar för flera antenner, vilket innebär att det går att koppla två eller kanske fler 
portaler till en och samma läsare för att få ner priset på hela systemet. Antennerna i sig är 
betydligt billigare än läsarna och kostar från 2 000 kr per styck för en UHF-antenn.46  

5.2.4 Middleware  

Mellan sändaren och databasen eller företagets affärssystem används en mjukvara, en så 
kallad middleware. Programmet filtrerar eller bearbetar data från läsaren och skickar nyttig 
och efterfrågad information vidare till databasens olika delar. Vissa typer av middleware har 
även till uppgift att instruera flera läsare inom ett nätverk. Vidare används företagets affärs-
system eller liknande för resterande databearbetning. I verksamheter med stora materialflöden 
och stort antal datafångster är det ett måste med väl utarbetad mjukvara. Den middleware som 
används bör rensa bort all för ändamålet oväsentlig information och skicka denna vidare till 
rätt enhet i nätverket. I och med att standarder tidigare saknats, har många leverantörer av 
RFID-mjukvara utvecklat egna verktyg för att ta hand om den initiala informationsbearbet-
ningen. Även större företag har utvecklat egen middelware, däribland tyska delen av 
Schenker, för att få den optimerad för den egna verksamheten.  
 
Middlewarens vara eller icke vara diskuteras. Allt oftare utrustas läsarna med egna filtrerande 
mjukvaror och då behövs ingen middleware. Affärssystemen tenderar också att krypa längre 
mot läsaren och tar vissa delar av uppgifterna som middleware sköter.47 

5.2.5 Priser  

Ett av de största hindren för att RFID ska slå igenom fullt ut är fortfarande priset på framför 
allt taggar men även på kringutrustning. Priserna spås sjunka ju mer använd tekniken blir. 
Priset på taggar är dock starkt beroende på vilken volym som köps in.48 Nedan följer ett 
exempel på beräknad prisutveckling i Figur 9.  
 
Olika talare på mässan Scanpack 2006 i Göteborg i slutet av oktober redogjorde för att 
taggpriserna minskas kontinuerligt. Exempel gavs på inlays (endast mikrochip, antenn och 
ledare, dvs inget över- eller underskikt som chippet och antennen sitter på) för 5-6 US cent 
och en komplett etikett för 11 US cent. Skall taggen läggas in i en STE (Standardiserad 
Transportetikett) bör beräkningarna i dagsläget baseras på en totalkostnad av knappt två 
kronor, att jämföra med 25 öre för en STE utan tagg.  

                                                 
45 Malm, J., Datema Artimas AB, 2006-10-24 
46 Sporre, T., Intermec, Föredrag mässan Scanpack 2006, 2006-10-26 
47 http://www.rfidupdate.com/articles/index.php?id=1176, 2006-10-17 
48 http://www.informit.com/articles/article.asp?p=367086&rl=1, 2006-09-07 
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Figur 9. Förutspådd nedgång på taggpriser49 

 
Om ett företag tillverkar stora volymer av lågprisprodukter, utgör fortfarande priset på en 
RFID-taggen en stor del av artikelns totala pris vilket kan göra det omöjligt att konkurrera 
prismässigt. Det är viktigt att se till RFID-systemets hela kostnad, dvs att även se till de 
övriga utgifter som finns kopplade till användande av RFID samt de positiva ekonomiska 
effekter det för med sig. Att endast titta på taggens pris jämfört med en streckkod som kan 
tryckas direkt på produkten kan vara missvisande. 

5.2.6 Standarder  

För UHF finns idag framtagna och accepterade standarder. EPCglobal (beskrivs i 5.3.2) har 
tagit fram standarden Gen 2 UHF (Class 1 Generation 2 UHF Air Interface Protocol Standard 
Version 1.0.9) vilken är en standard för både taggens fysiska och logiska specifikationer.  
Gen 2 är även godkänd av ISO (International Organization for Standardization) och ligger 
under deras ISO 18000-6. Gen 2 har blivit mycket populär för användning på kollinivå inom 
styckegodshantering. En Gen 3 är under utveckling vilken skall vara speciellt anpassad för 
märkning på artikelnivå.  
 
ISO har ett tiotal andra standarder för olika frekvensområden som lämpar sig för flera olika 
användningsområden. Ofta innehåller en standard flera olika delar som berör olika typer av 
användning.50 Frågeställningen om standards har tidigare varit (och är fortfarande till viss del) 
en svaghet för utvecklingen av RFID-tekniken. Företag har inte vågat satsa på RFID för att 
osäkerheten om vilken teknik som skall anammas globalt varit för stor. 
 
 
 

                                                 
49 The McKinsey Quarterly, 2003, nr 4. 
50 Glover, G. & Bhatt, H. (2006), RFID Essentials 
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5.2.7 Prestanda för olika frekvenser 

Precis som på en radio kan kanalen bytas genom att frekvensen ändras. Inom RFID-system 
används generellt fyra kanaler eller frekvensband. I RFID-världen benämns dessa frekvens-
band låg, hög och ultrahög frekvens samt mikrovågor. De olika frekvensernas egenskaper 
skiljer sig åt vad gäller läsavstånd, överföringshastighet, användningsområden med mera, se 
Tabell 3 nedan. Val av frekvens är väldigt viktigt för systemets egenskaper och funktion.  
 
De låga frekvenserna (LF) använder lite energi och fungerar bra runt material med hög 
vattenhalt och till viss del runt metalliska material. Däremot är läshastigheten låg och läsav-
ståndet relativt kort. Applikationer där föremålet endast behöver identifieras med liten data-
mängd samt befinner sig nära läsaren är idealiska. Högfrekventa (HF) applikationer är ganska 
okänsliga för störningar men inte på samma nivå som LF. Energiåtgången för höga frekvenser 
är dock större än för låga frekvenser men läsavståndet längre. Ultrahöga frekvenser (UHF) har 
längre räckvidd om det råder fri ”sikt”. Om det finns föremål som skymmer taggen störs UHF 
mer påtagligt än höga och låga frekvenser. Dataöverföringen är större med UHF vilket gör att 
flera taggar kan läsas samtidigt vilket kan vara viktigt om flera föremål som rör sig i hög 
hastighet ska läsas.51  
 
Ett problem med UHF är att frekvensen endast har använts sedan mitten av 1990-talet. Detta 
medför att många länder redan använder just detta frekvensområde (860 MHz - 950 MHz) till 
andra verksamheter och har valt att inte dela ut frekvensbandet åt RFID-teknik. För öppna 
system med stor geografisk spridning kan detta vara ett problem då frekvensen inte är tillåten 
på alla platser i godsflödet. Dock håller lobbygrupper och standardiseringsorgan på att försöka 
påverka vissa länder att ändra sina regler. Även RFID-leverantörer jobbar med att lösa proble-
met genom att tillverka utrustning som klarar av flera frekvensband.52 Mikrovågor kan endast 
användas tillsammans med aktiva taggar och har långa läsavstånd och hög överföringshas-
tighet. Begränsningar finns dock i fråga om vätska och metall där vågorna inte klarar att 
tränga igenom. 
 
Generellt kan sägas att ju lägre frekvens desto kortare räckvidd och lägre dataöverförings-
hastighet men bättre penetration genom omgivande material. Högre frekvens ger lång 
räckvidd och snabb dataöverföring men sämre penetrationsförmåga.  

                                                 
51 Johansson, M. & Annebäck, E. (2005) Identification of the main factors influencing RFID 
implementation in the automotive and pharmaceutical industries. 
52 http://www.rfidjournal.com/faq/17/62, 2006-09-25 
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 Frekvensband  Läsavst.  Tillämpningar  Fördelar  Nackdelar Läshastighet  Taggpris 
 Låg frekvens  < 0.5 m  Nyckelkort  Fungerar  Kort avstånd  ~ 1 kbit/s  8-10 kr 
 (LF)    Boskapsmärkning  i närheten  samt låg     
 125 - 134 KHz    Fordonslås/larm  av vatten.  läshastighet.     
    Frukt och grönsaker         
 Hög frekvens  < 1.5 m  Smart Cards  Låg kostnad.  Kan störas av  ~ 25 kbit/s  3-50 kr 
 (HF)    Butikshyllor  Högre läs-  kringutrustning.     
 13. 56 MHz    Bibliotek  hastighet än       
     Flygbagage  LF.       
 Ultrahög frekvens  < 100 m   Aktiva taggar  Långt   Dyrt.  Hög  150-1000 kr
 Aktiv (UHF)    Containermärkning  läsavstånd.  Beroende av     
 860 - 950 MHz        batteri.     
             
 Ultrahög frekvens  < 5 m   Pallmärkning  EPC baseras  Störs av  ~ 30 kbit/s  1-40 kr 
 Passiv (UHF)    Kollimärkning  på UHF.  vätska och     
 860 - 950 MHz    Betalsystem för trafik    metall.     
    Parkeringsplatser         
 Mikrovågor  < 80 m  Flygbagage  Läshastighet  Störs av vätska  ~ 100 kbit/s  150-1000 kr
 2.4 GHz    Betalsystem för trafik    och metall.     
     Kontroll av fordon    Dyrt.     

Tabell 3. Översikt på olika frekvenser och dess egenskaper53 

 

5.2.8 Fördelar med RFID gentemot streckkoder 

• Möjligt med unik identifiering på artikelnivå. En streckkod kan endast identifiera 
objektets typ. En RFID-tagg kan innehålla mer information om artikelns typ samt ett 
unikt nummer för just den märkta artikeln. Dock kan streckkoder ge unik identifiering 
på högre nivå än artikelnivå där antalet objekt inte är lika stort. 

 
• Ingen visuell kontakt behövs, taggar kan läsas genom kartonger och emballage. 

Eftersom all kommunikation sker via radiolänk kan taggar läsas av inne i kartonger, 
lådor eller förpackningar, till skillnad mot streckkoder där koden läses av med en 
ljussignal. 

 
• Avläsning av flera hundra taggar per sekund är möjlig. Det finns system där upp emot 

1 000 taggar kan läsas per sekund.54 Streckkoder har inte alls samma möjligheter då 
ljussignalen måste träffa varje streckkod då avläsningen sker.  

 
• Större möjlighet till informationslagring på taggen. Streckkoder innehåller endast ett 

nummer som sedan länkas till ytterligare data i en databas. Med bl.a. en EPC 
Generation 2-tagg finns möjligheter att lagra information om passerade händelser i 
försörjningskedjan, upplevd temperatur, avsändare, leverantör etc.  

 

                                                 
53 Shepard, S. (2005) RFID Radio Frequency Identification. Datema Artimas AB. 
54 Symbol Technologies, White paper RFID and the Mainstream Supply Chain - Seven Steps to RFID Sanity. 
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• Tål hårdare miljöer än streckkoder. Taggar kan kapslas in på ett annat sätt än streck-
koder. Aktiva taggar på t.ex. en container ser ut ungefär som en snusdosa i hårdplast 
och tål regn samt stötar. Speciella taggar finns som klarar värme upp till 300°  C.55  

 
• Taggar som går att återanvända minskar kostnaderna och kan omprogrammeras med 

information upp till 100 000 gånger.56 Initialkostnaden för en tagg är högre än kost-
naden för en streckkod, men eftersom mer robusta taggar kan sparas och återanvändas 
kan det totala priset bli lägre än streckkodens. Informationen på taggen går dessutom 
att ändra då den används på nytt. Taggar kan ha en livslängd på 10 år eller ca 100 000 
avläsningar.57 Aktiva taggars livslängd beror på hur ofta de läses av då energin i 
batteriet påverkas. 

 
• Större möjlighet att dra tillbaka felaktiga produkter och urval i en batch eller parti kan 

göras. Enklare och större möjlighet till spårbarhet. Eftersom taggarna är utrustade med 
en specifik identitet kan alla händelser den passerar lagras i en databas. Detta innebär 
att det går att se var det märkta objektet befunnit sig i kedjan och var det slutligen 
levererats, detta oberoende av om batchen splittras eller hålls ihop. Betalar slutkunden 
i t.ex. en butik med ett kundkort kan även kunden som köpt en felaktig vara spåras. 

 
• Läsavstånd kan vara längre med RFID än med streckkoder, beroende på vilken tagg 

som används. Det finns aktiva taggar med läsavstånd upp till 100 meter. Streckkoder 
däremot har normalt läsavstånd på maximalt några meter.58  

 
• Möjlighet att uppdatera och skriva information till en tagg. R/W-taggar har möjlig-

heten att användaren kan ändra taggens information och skriva information till taggen 
kontinuerligt genom försörjningskedjan. 

  
• Svårare att ”fuska” med RFID-taggar, möjligheterna att förhindra stöld ökar. Utrustas 

alla utgångar till en lokal med RFID-taggar kan taggen inte lämna lokalen utan att 
händelsen registreras. Larm kan kopplas till vissa händelser, som att en viss tagg 
lämnar ett lager genom personalingången osv. Taggar kan fästas på en vara inuti 
förpackningen eller döljas i sömmar på kläder med mera. Dock går det att avskärma 
RFID-taggen genom att vira in taggen i aluminiumfolie eller dylikt material.59  

 
• Möjlighet finns att lagra mer data på en tagg än i en streckkod. Normalt sett innehåller 

taggen som minst en EPC. Liksom streckkoden används koden för att hämta informa-
tion ur en databas som sedan används. Taggarna kan dock tillverkas med olika storlek 
på sitt användarminne där ytterligare information kan lagras. På LF- och HF-taggar 
finns exempel på taggar som kan lagra två kbit. Aktiva taggar kan lagra större 
mängder data. 

                                                 
55 http://www.wipo.int/pctdb/en/wo.jsp?KEY=99/19851.990603, 2006-09-26 
56 http://www.intermec.com/eprise/main/Intermec/Content/Technology/RFID/FAQ?section=faqs, 2006-09-28 
57 http://www.federalapd.com/PRODUCTS/Access/tagmaster_prods.pdf, 2006-09-26. 
   Tagsys & Sirsidynix (2006), White paper Radio Frequency Identification 
58 http://www.idautomation.com/scanners/, 2006-09-26 
59 Boss, R. W. (2004) White paper RFID Technology for Libraries 
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5.2.9 Nackdelar med RFID gentemot streckkoder 

• Kostnaden, både initialt och för taggar. Priserna för hårdvara skiljer sig egentligen inte 
så mycket jämfört med motsvarande streckkodsutrustning. Finns det dock en funge-
rande infrastruktur för streckkoder, kan nyinvesteringen bli mindre lönsam (än om 
infrastrukturen inte fanns) och kännas onödigt stor. Taggarna skiljer sig drastiskt i 
pris, särskilt om en kombinerad streckkod/RFID-tagg skall användas. I detta fall kan 
skillnaderna bli ungefär två kronor per etikett.  

 
• Problem att använda i närvaro av vissa material, framför allt vätska och metall men 

även glas och trä. RFID kan vara mycket sårbart i verksamheter där ”fel” sorts 
material behöver märkas. Streckkoder påverkas inte alls av detta. Dock går det att lösa 
många problem med olika lösningar och eventuellt göra förändringar av emballage 
och placering av etiketter.60 Sådana lösningar kan göra att priset för RFID-systemet 
blir högre än annars.  

 
• Svårt att veta vilken tagg som läses av om taggarna sitter tätt, inget synligt urval är 

möjligt. Om det finns många taggar inom samma område kan det vara omöjligt att 
veta vilken tagg som lästs av. Detta kan medföra att utrustningen behöver justeras eller 
att ställage eller dylikt måste skärmas av.  

 
• RFID är fortfarande en ganska ny teknik. Streckkodstekniken har varit med länge och 

standarder är väl utvecklade och respekterade globalt. Så är inte fallet med RFID ännu, 
vilket kan försvåra valet av lämpligt RFID-system. Risken finns att den teknik som ett 
företag just investerat i inte går att använda då andra aktörer i samma nätverk valt att 
investera i annan teknik. ”Barnsjukdomar” (felaktigheter och brister som ännu inte har 
upptäckts) och andra problem kan fortfarande finnas med RFID.61 

  
• Övrig utrustning (armaturer, apparatur mm) som ligger på samma frekvens som RFID-

utrustningen kan störa ut RFID-signalerna. Detta går dock att komma runt genom att 
skärma av läsare och antenner på välgenomtänkta sätt.  

 
• Rutiner och processer kan behöva ändras för att RFID ska fungera tillfredsställande. 

Det är inte självklart att RFID gör ett företags verksamhet blomstrande endast för att 
streckkoderna byts ut mot RFID-taggar. Rutiner, processer och datasystem med mera 
som är anpassade efter streckkoder kan behöva ändras helt för att de positiva 
effekterna ska vinnas. 

 
• Ett ämne som ännu inte är särskilt diskuterat är hur pass bra datasäkerheten på en 

RFID-tagg är. Datahackare har gjort försök och lyckats att läsa och ändra informa-
tionen på en tagg genom att hacka den.62 Eftersom en streckkod inte går att skriva till 
är detta ett problem endast för RFID. Dock är det möjligt att byta både streckkoder 
och RFID-taggar mellan olika varor för att på så vis lura systemet. Även koderna i 
billarm har visat sig sårbara.63  

 

                                                 
60 Sweeney II, P. J. (2005) RFID for dummies 
61 Liebsch, F. (2004) White paper: RFID and the Semantic Web 
62 http://news.com.com/RFID+tags+become+hacker+target/2100-1029_3-5287912.html, 2006-09-26 
63 http://rfid-analysis.org/, 2006-09-26 
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• Integriteten i samband med RFID-märkning blir mer och mer uppmärksammad. 
Kritiker fruktar ett ”Storebrorssamhälle” om märkning på artikelnivå i butiker blir 
verklighet. Sändare skulle kunna sitta väl gömda på mängder av olika platser för att se 
vem som rör sig var och var en viss person handlar osv. RFID-taggar i pass har disku-
terats och där finns personuppgifter som kan komma i fel händer eller användas i 
reklam- eller övervakningssyften.  

 

5.3 Electronic Product Code  

I öppna försörjningskedjor behövs ett system där alla aktörer i kedjan kan bidra med och få 
information om gods- och informationsflöden. Electronic Product Code (EPC) är ett nummer 
som ger ett föremål en unik identitet. En RFID-tagg med EPC-numret kallas även för EPC-
tagg. Med hjälp av EPC kan föremål spåras enkelt i hela försörjningskedjan genom en gem-
ensam databas eller med en Internetapplikation. Koden innehåller ett serienummer samt ett 
EAN-nummer (EAN används i dagens streckkoder). EAN står för European Article Number 
och togs fram av standardiseringsorganet GS1 1976. Det finns flera olika typer av EAN-
nummer, men de som kan användas på RFID-taggar är de följande64: 
 

• SGTIN (Serial Global Trade Item Number) används för identifiering på artikelnivå, 
likvärdig med GTIN (Global Trade Item Number) plus ett serienummer. 

• GLN (Global Location Number) är till för att användas som identifiering för fysiska 
platser eller företag.  

• SSCC (Serial Shipping Container Code) används för identifiering av kollin. 
• GRAI (Global Returnable Asset Identifier) identifierar returlastbärare. 
• GIAI (Global Individual Asset Identifier) används för identifiering av enskild 

utrustning. 
 
Kapaciteten för EPC-koder är mycket stor. Används en 96 bitar lång kod kan den utnyttjas av 
268 miljoner företag till 10^18 stycken olika artiklar vilket innebär att kapaciteten troligtvis 
inte behöver utökas de närmast kommande åren. 

5.3.1 Beskrivning av hur GTIN och SGTIN är uppbyggd  

GTIN kallas även EAN-13. Hela numret består av 13 siffror. De första två siffrorna är ett 
landsnummer, Sverige har landsnummer 73. De efterföljande sju siffrorna är ett företags-
nummer som företaget får ansöka om då registrering sker hos GS1. De tre därefter följande 
(AAA) är till för artikelnumreringen. Sista siffran är en kontrollsiffra så som Figur 10 
beskriver.   
 

 
 

Figur 10. Exempel på GTINs uppbyggnad65 

 
Dessa nummer tillsammans med ett serienummer skapar SGTIN vilket exemplifieras i Figur 
11. SGTIN ger föremålet en unik identitet som kan användas genom hela försörjningskedjan, 
om önskemålet finns. Då en EPC-tagg läses, kan all nödvändig information vara kopplad till 
                                                 
64 http://www.gs1.se/, 2006-10-17 
65 http://www.gs1.se/, 2006-10-17 
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koden via ett lokal informationssystem eller via en Internetapplikation till en avlägsen databas 
där informationen finns lagrad. Olika aktörer i kedjan kan ha tillgång till olika delar av infor-
mationen, alternativt att alla har tillgång till all information.  
 

 
Figur 11. Exempel på SGTINs uppbyggnad samt koppling till GTIN66 

 
Förutom en header (inledande tecken), vilken anger EPC-version i början av koden, består 
SGTIN av GTIN och en efterföljande serie siffror som tillsammans anger objektets unika 
identitet. Första delen anger företaget, nästa del typ av produkt och sist vilken unik artikel det 
rör sig om (serienumret). 

5.3.2 EPCglobal 

I likhet med mycket annan teknik behövs gemensamma standarder för att främja utveck-
lingen. Ökat användande och möjliggörande för samarbete mellan olika system är effekter av 
standardisering. Ett av få och kanske det mest accepterade standardiseringsorganet inom 
RFID är EPCglobal. GS1 och GS1 US bildade EPCglobal för att utveckla gemensamma 
RFID-standarder. Dessa två aktörer gick i bräschen för standardiseringen av streckkods-
systemen på 70-talet. Syftet är att kommersialisera EPC och EPCglobal Network. EPCglobal 
är en organisation utan krav på vinst, som syftar till att sprida RFID/EPC-användningen. 

5.3.3  EPCglobal Network 

EPCglobal Network är den infrastruktur på vilken informationsöverföringen sker mellan 
aktörerna i försörjningskedjan. Nätverket är en integration av RFID- och Internettekniker som 
får till stånd att olika aktörer i en försörjningskedja får tillgång till nödvändig information om 
artiklar, kollin, lastbärare med mera i realtid. Nätverket är uppbyggt av fem komponenter, där 
den första är EPC-numret som ger den unika identiteten och lagras i RFID-taggen. Den andra 
komponenten är ID-systemet som består av RFID-taggen och läsaren tillsammans. När en 
tagg läses av, går dess information till EPC Middleware som filtrerar och sänder vidare till 
EPC Information Services som är den server där all information finns lagrad. I Middleware 
registreras tid, plats (läsare), produktkod samt ytterligare information som kan vara nödvändig 
för varje system. EPC IS sköter tillgången till nätverket på lokal nivå. Infrastrukturen är upp-
byggd på samma sätt som på Internet (DNS) och kallas i EPC-sammanhang Object Naming 
                                                 
66 http://www.itsc.org.sg/synthesis/2004/3_EPC.pdf, 2006-10-18 



Filip Bergdahl, KTS5 TT, LiTH, filip.bergdahl@gmail.com  2007-03-08 
Exjobb: Analys av lämplighet för användning av RFID-teknik inom Schenkers verksamhet, Schenker AB 

 35

Service (ONS). När respektive användare gör förfrågningar om data kopplat till specifika 
EPC-nummer sköts detta av den sista delen, Discovery Services. I Discovery Services finns 
regler för vilka användare som har tillgång till en viss information. Systemet kan ses som att 
ett centralt register som har information om alla EPC-nummer som finns lagrade för tillträde. 
 

 
Figur 12. Skiss över hur EPCglobal Network är sammankopplat67 
 

För att kunna vara med och använda EPCglobal Network måste företaget vara medlem i 
nätverket. Beroende på företagets storlek och omsättning är kostnaderna olika höga, både för 
anslutningsavgift samt för årlig servicekostnad. Priserna baseras på självkostnaden för 
systemet. 
 
Ännu har inte ett system, så som beskrivits i Figur 12, installerats för stordrift. Tester och 
mindre försök har genomförts men sannolikt dröjer det några år innan EPCglobal Network 
blir allmänt använt. IBM presenterade nyligen en nyutvecklad middleware som stöder EPCIS 
inför den stundande standardiseringen av EPCIS.68 
 

5.4 Omvärldsbevakning RFID 

Undersökande arbeten om RFID pågår på bred front inom ett flertal branscher, så även inom 
logistikbranschen. Ingen av de större logistikkoncernerna har redogjort för att de har imple-
menterat RFID i större utsträckning, men tester och försök har genomförts. DHL har beslutat 
och gått ut med att alla kollin som skickas med företaget skall vara märkta med RFID senast 
år 2015.69 Även Schenker, DFDS och TNT har gjort vissa uttalanden om att de studerar 
tekniken. Ingen av de stora aktörerna har säkerligen ignorerat tekniken totalt men samtidigt 
vågar ingen sticka ut för långt med vad de har åstadkommit hittills. Den tyska delen av 
Schenker har ett antal mindre projekt i drift, bl.a. märkning av containrar. Wal-Mart och DoD 
(US Department of Defense) är de stora föregångarna inom RFID. Framför allt Wal-Mart har 
anammat tekniken i stor utsträckning och anses vara något av en pionjär. Wal-Mart har haft 

                                                 
67 http://www.gs1.se/, 2006-10-17 
68 http://www.rfidjournal.com/article/articleview/2898/1/1/, 2006-12-18 
69 http://informationweek.com/story/showArticle.jhtml?articleID=164302179, 2006-09-05 
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som krav, sedan januari 2005, att deras 100 största leverantörer ska märka sina leveranser 
med RFID på kollinivå. Målet var att 1 000 av deras butiker ska få sina inleveranser märkta 
med RFID före utgången av 2006. Detta gör Wal-Mart till den absolut största användaren av 
RFID. Även stora europeiska aktörer inom detaljhandeln som Metro och Tesco utreder och 
testar RFID.70  
 
DoD använder RFID i både krigssyften och inom deras mycket omfattande logistikverk-
samhet. Amerikanska soldater utrustas med RFID-taggar som används i avsikt att kontrollera 
var soldaten befinner sig. Sökningen efter skadade eller försvunna soldater underlättas jämfört 
med tidigare system. En introduktion av RFID i logistikverksamheten har sparat stora belopp 
och ökat kvalitén på transporter av krigsmateriel och förnödenheter inom armén. Ökad spår-
barhet av beställda artiklar har medfört att stora summor pengar har sparats och antal ordrar 
minskats. Tidigare har en beställare inte haft möjligheten att se vart en beställning tagit vägen 
om den inte anlänt på utsatt tid. Följden har varit att ytterligare en beställning gjorts fastän den 
första eventuellt bara varit försenad en kortare tid. Med RFID-lösningar kan beställaren se var 
godset finns och därefter ta ställning till om en ny beställning behöver göras eller inte. Detta 
har bl.a. minskat den interna orderstocken med 88 %.71  
 
De viktigaste orsakerna till att DoD tillämpar RFID i verksamheten är de följande72: 
 

• Eliminera mänskliga misstag 
• Förbättra datakvalitet och skriv-/läsbarhet 
• Åstadkomma synlighet på tillgångar och möjliggöra en omdirigering av material 
• Effektivisera informationsläsning i tuffa och krävande miljöer 
• Möjlighet att läsa och identifiera flera objekt samtidigt ute i fält 
• Effektivisera affärsprocesser 
• Förbättra utnyttjande av personal 
• Förenkla för samarbete och integration mellan olika industrier 
• Ersätta manuella arbeten 

 
RFID ger inte direkt ovanstående punkter men tekniken gör det möjligt att enklare 
åstadkomma dessa. 

5.4.1 Användningsområden  

Användningsområdena för RFID är många och väldigt spridda. Tillämpningar finns inom de 
flesta affärsområden som t.ex. transport/logistik, trafiksystem, fordons-, läkemedels-, 
tillverknings- och försvarsindustri, liksom inom detaljhandel, övervakning, betalsystem osv.  
 
LKAB utrustar sina gruvarbetare med RFID-taggar ur säkerhetssynpunkt. Märkningen gör att 
vetskap finns om var alla anställda inne i gruvan befinner sig, detta för att underlätta 
räddningsaktioner om en olycka skulle inträffa.73 Bibliotek använder RFID-taggar för att 
märka och larma böcker. Byggindustrin använder RFID-taggar på huskroppar för att enklare 
och bättre kunna planera beställningar av material och därmed spara både tid och pengar.74     
I Wasaloppet år 2006 utrustades 40 000 åkare med RFID-taggar. På så vis kunde slut- och 
                                                 
70 http://www.inventoryops.com/RFIDupdate.htm, 2006-09-05 
71 http://www.rfidgazette.org/dod/index.html, 2006-09-05 
72 Garfinkel, S. & Rosenberg, B. (2006) RFID – Applications, security and privacy 
73 http://www.rfidgazette.org/2006/08/index.html, 2006-09-05 
74 Dagens Industri, 2006-09-08 
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mellantider registreras. Loppets arrangörers datasystem var kopplade till Internet där alla 
kunde se varje individuell löpares tider.75 Sveriges riksdag och dess ledamöter skall utrustas 
med läsare och taggar. Anledningen är att de själva ska kunna välja platser i plenisalen för att 
bli mer samlade även om det är få deltagare i diskussionen. Inloggningen sker med RFID-
taggar och allt riksdagsmannen gör på sin plats registreras och offentliggörs på webben.76  
 
Ett amerikanskt företag, California Shopping Cart Retrieval Corp, arbetar med att ta fram en 
teknik för att spåra och förhindra stölder av butikers kundvagnar. En aktiv tagg används och 
starka riktade antenner sätts upp för att kunna spåra kundvagnar på ett avstånd upp till 1,6 
kilometer från affären.77 IBM använder passiva RFID-taggar för att hålla reda på ingående 
komponenter i en av deras halvledarfabriker. Anledningen är att få ner antalet fel i 
produktionen samt spara in på personal.78 Logistikföretaget TNT använder RFID-taggar med 
inbyggda temperatursensorer för att mäta temperaturen på godset under transporten. Därmed 
kan TNT garantera sina kunder i kemi-, läkemedels- och livsmedelsindustrin att deras krav på 
temperatur efterlevs.79  
 
Biltillverkaren Jaguar märker sina containrar med eftermarknadsprodukter med aktiva RFID-
taggar och olika sensorer. En av anledningarna är att öka säkerheten på transporterna då 
taggen är kopplad till ljus- och luftfuktighetssensorer. Taggen registrerar alla händelser som 
sensorerna känner av och därigenom går det att ta reda på om någon olovligen varit inne i 
containern. En annan positiv effekt av märkningen är att containerflödet kartläggs helt och 
hållet då kännedom går att få, genom on-line registreringar, om containerns alla rörelser. Med 
hjälp av detta kan flödena effektiviseras.80 Även Toyota använder RFID-teknik, där transport-
fordon är taggade för att få ökad precision på fabrikernas inleveranser av material. Med RFID 
dirigeras rätt bil till rätt lossningsport vilket tidigare var svårt med det stora antal inleveranser 
som skedde varje dag. Tillsammans med EDI-överföringar guidas chauffören till rätt port när 
denne kommer till fabriken. Besparingarna uppskattas till miljontals kronor.81 
 
Vid gränskontrollen mellan Kanada och USA används numera en form av passerkort med en 
inbyggd RFID-tagg. För att få sitt passerkort, och tillgång till snabbfilen, måste de sökande 
genomgå intervjuer och få sitt straffregister kontrollerat. Tanken är att den stora mängd 
människor som ofta passerar gränsen inte skall behöva vänta så länge då de vill passera. När 
passerkortet läses av hos tullpersonalen, syns en bild samt uppgifter om personen/personerna i 
bilen och om de har tillträde in i landet eller inte. På så sätt kortas väntetiderna för de 
passerande samtidigt som tullstationerna sparar personal.82  
 
Förutom direkta effektiviseringar av försörjningskedjor eller flöden kan RFID användas för 
att få tillgång till mer och tillförlitligare information om vad som händer i kedjan/flödet. På så 
vis kan effektiviseringar och analyser av verksamheten underlättas och förbättras. 

                                                 
75 http://www.nyteknik.se/art/44985, 2006-09-26 
76 Ny Teknik, nr 39, 2006-09-27 
77 http://www.rfidnews.se/default.asp?id=1291&show=more, 2006-10-18 
78 Odette Seminarium, 2006-10-10. Sebastian Taylor, IBM. 
79 http://www.rfidnews.se/default.asp?id=1293&show=more 2006-10-18 
80 http://www.rfidjournal.com/article/articleview/2676/1/1/, 2006-10-18 
81 Michael, K. (2003) The technological trajectory of the automatic identification industry 
82 http://www.rfiduk.org/case/view.php?id=16, 2006-10-18 
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5.4.2 Omfattning på användandet i dagsläget 

Det är svårt att få en klar bild av hur utbredd användningen av RFID-teknik är i dagsläget. 
Utvecklingen verkar dock ha kommit längst i USA där den leds av stora aktörer. Spin-off 
effekter fås då aktörer som Wal-Mart ställer krav på sina leverantörer, som sedan ställer krav 
på underleverantörer osv. Hypen runt RFID verkar ha kommit längre i USA än Europa, men 
europeiska företag ligger fortfarande steget före svenska. Kännedomen om RFID finns inom 
svenska företag men kunskapen om tekniken är inte så stor. Dessutom är svenska företag ofta 
förhållandevis små jämfört med europeiska och amerikanska företag. Detta medför att höga 
fasta kostnader associerade med RFID-applikationer slår hårt mot företagens ekonomi. Detta 
är faktorer som påverkar och saktar ner utvecklingen. Många väntar på att en stor aktör ska ta 
initiativ och tvinga fram utvecklingen.83 Tidigare har avsaknaden av standarder för öppna 
logistiksystem gjort att osäkerhet och förbehållsamhet funnits bland företag. Dock finns nu 
standarder sedan något år tillbaka och fler kommer fortlöpande. Det har naturligtvis varit 
säkrare att vänta på en erkänd standard än att chansa och investera stort i något som eventuellt 
är obrukbart inom några år. 
 
När det gäller användningen i Sverige finns det självklart en del aktörer som har introducerat 
tekniken i sin verksamhet. Vanligast är dock fortfarande mindre tester i slutna system med 
några få aktörer. En studie gjord av Schenker Consulting år 2005 visar att endast tio svenska 
företag arbetar aktivt med RFID i logistiksammanhang.84 Enskilda företag utforskar tekniken i 
begränsad omfattning i vissa delar av sin verksamhet för att få en uppfattning om hur den 
fungerar och går att använda. För användning i öppna system krävs att fler aktörer är med och 
stöttar försöken.  

5.4.3 Aspekter som påverkar tidsplanen för framtida användningsområden 

Tekniken finns redan idag och företrädare för och utvecklare av RFID framhåller att endast 
fantasin sätter gränser. Troligen ligger framtiden i att länka RFID till andra system och 
informationskällor för att få helhetssystem. Flöden av gods genom försörjningskedjor kan 
länkas ihop med trafikdata och väderleksrapporter för att optimera rutter mellan distributions-
centraler och butiker etc.85 Optimerande funktioner baserade på RFID-teknik kan användas på 
operationell nivå inom hela logistiknätverk och försörjningskedjor.  
 
Märkning på pall- och kollinivå förekommer frekvent idag, i USA mer än i Europa. Märkning 
på artikelnivå används endast i mindre, stängda system där antalet artiklar är begränsat. EPC 
Generation 2 är anpassad för märkning på pall- och kollinivå. Arbete pågår med tredje genera-
tionens standard vilken kommer att vara anpassad till märkning på artikelnivå. Innan detta kan 
bli aktuellt, måste priset på taggarna ner rejält och tekniken bli mer tillförlitlig än vad den är 
idag. Används märkning på artikelnivå, ökar antalet märkningar drastiskt, vilket borde leda 
till att priserna på taggar går ner. Ju mer detaljerad märkningen är, desto mer nytta kan dras av 
RFID-tekniken. Mängden och kvalitén på informationen ökar ju mer noggrann märkningen 
blir.86 
 
Utredningar angående säkerhet och kvalitet vid avläsning av taggar på artikelnivå måste 
genomföras. I nuläget behövs mycket arbete för att kunna läsa artiklar på detaljnivå i indust-
                                                 
83 Oscarsson, H. & Trabold, N. (2003) Användning av RFID-teknik i kommersiella applikationer på den 
svenska marknaden  
84 RFID.nordic.se, september 2005 
85 http://www.rfidjournal.com/magazine/article/2017, 2006-09-05 
86 http://www.rfidjournal.com/magazine/article/2254, 2006-09-05 
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riella miljöer. Integritet är ytterligare en aspekt som måste behandlas och där standarder måste 
sättas. Märkning på pall- eller kollinivå påverkar inte alls individen/kunden på samma sätt 
som märkning av varje artikel för sig. Integritetsaspekterna diskuteras allt mer då tekniken 
utvecklas och RFID kommer närmare individens vardag. 
 

5.5 Användning av RFID i styckegodshantering i dagsläget 

Vanligast i dagsläget är att märkning sker på antingen pall- eller kollinivå. Vid lossning av en 
bil kan taggarna läsas av direkt när de passerar lastporten. Personen som lossar kan få 
information om vart pallen ska härnäst. Hamnar pallen på fel golvyta eller på fel pallplats 
säger systemet ifrån. Tester med dessa system har gjorts och även tagits i bruk i mindre skala. 
När rätt bil kommer in och skall lastas, vet systemet var de aktuella pallarna står och even-
tuellt ges instruktioner om i vilken ordning bilen skall lastas. Om en pall är på väg in i fel bil 
säger systemet ifrån och pallen kan i stället lastas på rätt bil. Om en pall inte lastas på den 
tänkta bilen kan systemet säga ifrån att bilen inte är färdiglastad.87  
 
Styckegodshantering är en ganska otacksam verksamhet för RFID-lösningar i dagsläget. 
Många problem finns att lösa både med läsare och taggar. Läskvalitén påverkas av många 
faktorer som lastbärarens material, innehåll i kollin och omgivande miljö med mera. En hel 
del planering och eventuellt även förändringar i verksamheten behöver göras för att få väl 
fungerande system. 
 
Applikationer för kontroll av lastbärare används till viss del. Systemen är ganska enkla att få 
lönsamhet i, då de inte är särskilt avancerade och kapitalbindningen i lastbärarna ofta är 
omfattande. Svenska Retursystem (SRS) använder ett system med passiva R/W-taggar för 
märkning av returlastbärare av plast. Lastbärarna används inom livsmedelshandeln för 
förpackning av grönsaker, kött etc. SRS har ca en miljon plastbackar i omlopp. Tidigare fanns 
stora problem med att hålla reda på alla backar, var de var, vem som skulle betala för 
förseningar, vem som var ansvarig för förstörda backar och så vidare. Backarna skickas från 
SRS till olika grossister. Hos grossisten fylls backarna med t.ex. grönsaker. Innan de skickas 
iväg till butiker skrivs information till taggen om mottagare, innehåll, Bäst före-datum och 
förvaringsinstruktioner. I butiken läses backarna av för att kontrollera innehåll samt färskhet. 
Då backarna är färdiganvända i butiken skickas de tillbaka till SRS där taggen läses av för att 
skapa aktuella hyresdebiteringar och uppdatera lagersaldon. Därefter raderas informationen 
och ny information om vilken grossist som backen skall skickas till skrivs dit. Systemet 
bygger på att både grossist och butik har RFID-system. För SRS del har investeringen betalat 
av sig på ett år genom att debiteringen underlättats både gällande normal hyra av backen, men 
även vilken part som är ansvarig för t.ex. en trasig back. Ansvar för försvunna backar har 
tydliggjorts vilket är uppskattat av både butiker och grossister.88  
 
Dock är större delen av de RFID-applikationer som används idag mindre tester och 
pilotprojekt i ofta mindre, stängda system (closed loop systems).89 Eftersom gemensamma 
standarder har varit och fortfarande, till viss del, är osäkra är företag försiktiga med att rulla ut 
stora fullskaliga projekt. Stängda system är tacksamma då de finns inom ett eller kanske två 
företag. Dels underlättas beslutsfattande om olika frågor och dels behöver systemet endast 
anpassas efter några få företags verksamheter, möjligheter och svårigheter. För att RFID ska 

                                                 
87 Intermec (2003), White paper 7 Places Retailers Can Benefit from RFID Without Item-level Tagging.  
88 http://www.rfidinaction.net/index.php?section=articles&page=116&refid=100, 2006-10-09 
89 GS1 Sweden Fokus, Nr. 3, Okt 2006 
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få stort genomslag i öppna system behövs klarare och mer accepterade standarder.90 Mer och 
bredare kunskap inom industrier är ytterligare en aspekt som behövs för RFID i öppna system. 
Eftersom användningen av RFID fortfarande är relativt ny saknas den breda kunskap som 
behövs för att utvecklingen skall rulla på av sig själv. Konsulter och RFID-leverantörer har 
kunskap men för att RFID ska slå igenom i stor skala måste den allmänna kunskapen på 
företag breddas.91 

5.5.1 Framtida användningsområden för RFID i styckegodshantering 

RFID-märkning på artikelnivå förutsägs bli nästa steg inom styckegodshantering. Vid sådan 
märkning kommer taggarna in tidigare i försörjningskedjan (när varan skapas) och finns med 
ända ut till slutkund. EPC Generation 3 tas fram med hänsyn till märkning på artikelnivå. 
Artikelmärkning skulle underlätta för att se till att leveransvillkor och miljökrav så som 
temperaturgränser och luftfuktighetsnivåer efterlevs under transporten. Även manko och 
svinn (saknat gods) skulle förhindras i större utsträckning om artiklarna märktes på artikel-
nivå. Figur 13 nedan visar på en tidsplan för framtida märkning på olika nivåer med 
tillhörande egenskaper. 

 
Figur 13. Tidsplan för framtida bruk av RFID på olika märkningsnivåer (daterad 2003)92 

 
Förutsägelser om framtida tidsplaner för RFID görs fortlöpande av olika analysfirmor liksom 
RFID-leverantörer. Resultaten skiljer sig delvis åt men den samlade bilden är att marknaden 
kommer att öka dramatiskt det närmaste decenniet. Dock väntar branschen på det stora 
genomslaget, något som enligt tidigare förutsägelser redan borde ha inträffat.  
 
 
 

                                                 
90 http://www.technovelgy.com/ct/Technology-Article.asp?ArtNum=29, 2006-10-12 
91 Odette Seminarium, 2006-10-10. Sebastian Taylor, IBM. 
92 Taylor, S., IBM (2003) RFID – Creating Innovative Supply Chain Solutions 
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5.6 Generell kartläggning av RFID i terminaler 

5.6.1 Fördelar med RFID i terminaler 

• Effektiviserad och säkrare avläsning av gods vid lastning och lossning. Användning av 
RFID-läsare gör att godsets information kan läsas av automatiskt vid in- och utförsel 
genom en port på terminalen. Personal behöver inte använda tid till att läsa av varje 
streckkod var för sig utan i stället kan avläsning av hela pallen göras när den är i 
rörelse. 

 
• Ökad och förenklad spårbarhet av gods. Då datainsamlingen som gäller en viss 

sändning underlättas via automatisk avläsning av gods, kan ytterligare information 
sparas som ger ökad spårbarhet. Händelser som berör godset, som exempelvis att det 
transporterats från färdigvarulager till grossist, kan sparas antingen på taggen eller i en 
databas. Finns all information tillgänglig om godsets tidigare fysiska placering, blir 
spårbarheten mycket stor. Taggens unika identitet går även att koppla till 
tillverkningsdatum och batch. 

 
• Bättre uppsikt på godset i terminalen och försörjningskedjan. Eftersom data-

insamlingen vad det gäller en viss sändning underlättas via automatisk avläsning av 
gods kan ytterligare information sparas vilket ger ökad spårbarhet. Egentligen kan 
minsta förflyttning av godset loggas, om önskemål finns, för att få exakt uppsikt över 
godset. Finns vetskap om var godset finns, är det således lätt att spåra det bakåt i 
kedjan. 

 
• Minskat svinn då en tagg inte kan lämna terminalen utan att registreras. Lättheten att 

föra med sig ett objekt minskas då alla taggar i ett paket eller på en vara måste 
avlägsnas eller täckas med avskärmande material. Sätts läsare samt larm upp vid varje 
lastport och dörrpost måste taggen tas bort eller kapslas in för att slippa undan stöld-
skyddet. RFID är inget absolut stöldskydd men gör det svårare för tjuven att stjäla. 

 
• Möjlighet att lägga till och ändra taggens information under transporten. Med RFID 

ges möjligheten att ändra informationen på taggen. Detta möjliggör att händelse-
registrering och avvikelserapporter kan adderas till taggen. Även information om 
högsta/lägsta temperatur under transport kan skrivas till taggen. 

 
• Större lagringskapacitet av data i taggen jämfört med en streckkod. Även om streck-

koden är kopplad till en viss information i en databas, kan det vara nyttigt att kunna 
spara mer information om objektet direkt på taggen. Informationsåtkomsten säkerställs 
till en högre nivå. Om viss information skrivits till taggen i ett tidigare skede i kedjan, 
kan det vara viktigt att denna visas genast nästa gång taggen läses av. 

5.6.2 Nackdelar med RFID i terminaler 

• Eventuellt höga investeringskostnader. Just terminalverksamhet kan vara väldigt 
kostnadskrävande då stora terminaler ofta har och använder många lastportar samt har 
hög beläggning. Ska en stor terminal med 200 lastportar utrustas med portalläsare 
kommer kostnaderna att bli betydliga. Även taggarnas pris kan vara betydelsefullt. 
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Sker märkning på kollinivå blir även dessa kostnader höga. Transporten är ju ingen 
rent värdeadderande aktivitet vilket gör högre kostnader svåra att motivera.  

   
• Problem kan finnas med terminalernas infrastruktur (ställage, övrig utrustning osv.). 

Finns pallställage gjorda av metall kan dessa behöva bytas ut eftersom vissa RFID-
applikationer inte fungerar tillfredsställande runt metall. Även lampor och annan 
apparatur kan påverka RFID-systemet negativt genom att de emitterar signaler med 
samma frekvens som används för att läsa taggarna.  

 
• Fortfarande en ganska oprövad teknik där problem kan förekomma med standarder 

och teknikval mellan olika företag etc. Terminalen är en knutpunkt i transportkedjan 
där mycket gods går in och ut. Väl accepterad teknik enligt given standard är ett måste 
för att stora, öppna system som terminaler ska fungera med RFID.  

 
• Behov av att förändra strukturer, arbetssätt, terminallayout osv. Ytterligare kostnader 

kan bli aktuella för att få RFID-systemet att fungera tillfredsställande. Stora föränd-
ringar av strukturer och arbetssätt blir med största sannolikhet nödvändiga för att 
uppnå alla positiva effekter med RFID. Arbetsmomenten för datainsamlingen skiljer 
sig till stor del åt jämfört med t.ex. streckkoder. Personal på alla nivåer måste utbildas 
för att kunna hantera och få ut så mycket som möjligt av systemen.  

 

5.7 Inställning till RFID på svenska företag 

Studier som gjorts visar att kännedomen om RFID på svenska företag är tämligen god. 
Majoriteten av företagen säger sig ha någon sorts vetskap om tekniken.93 Artiklar i dagspress 
och branschtidningar förekommer ofta om olika försök och RFID-projekt, vilka uppmärk-
sammat tekniken. Dock verkar inte kunskapen om RFID vara lika hög. Företag eller personer 
som inte utforskat RFID har overkliga förväntningar på tekniken och känner inte till de brister 
som kan vara kopplade till möjligheterna.94 
 
I en studie som Schenker Consulting gjorde 2005 visade det sig att endast tio svenska företag 
arbetade aktivt med RFID i logistiksammanhang. Bland större företag var arbetet med RFID 
störst, men fortfarande angav ca 85 % att de endast bevakade tekniken passivt. Bland mindre 
företag visade det sig att ca 60 % inte kände till RFID alls. Av resterande företag bevakade en 
klar majoritet RFID passivt.95  
 
Av de företag som känner till och bevakar tekniken anses RFID som osäkert ur lönsamhets-
synpunkt. Även väl fungerande streckkodssystem utgör motstånd till att implementera RFID-
lösningar. Investeringar i RFID-system bedöms vara så stora att mindre företag har svårt att 
motivera implementeringar.96 Krav från kunder är nog en nödvändighet i många fall för att 
små och medelstora företag ska anamma tekniken. Av de som använder RFID nämns viljan 
att minska kapitalbindning i lastbärare. RFID kan bidra med bättre kontroll av märkta last-

                                                 
93 94 Oscarsson, H. & Trabold, N. (2003) Användning av RFID-teknik i kommersiella applikationer på 
den svenska marknaden 

95 96  RFID.nordic.se, september 2005 
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bärare vilket kan minska storleken på lastbärarflottan. Krav från kunder, moderbolag och egna 
krav på effektivisering anges också som anledningar till anpassning till RFID.97  
 
Alltså verkar kännedomen om RFID som teknik god men djupare kunskap är sällsynt. 
Svenska företag tycks klara sig bra med streckkoder och ser inte behovet av att investera i 
RFID. Om Schenker skulle bli den aktör som verkar för ett införande av RFID, kan detta 
innebära ett problem. Schenker är som logistikleverantör inte i stånd att ställa krav på 
kunderna. Däremot kan incitament, genom lägre transportpriser, ges till de kunder som 
märker sina sändningar med RFID. Samma metod används för sändningar som aviseras via 
EDI. 
 

5.8 Tidsplan för RFID 

Flera olika analysfirmor och större RFID-intressenter har genomfört analyser om framtiden 
för RFID och hur marknaden kommer att fortsätta att utvecklas. Förväntningarna ser ljusa ut 
oavsett vilken analys som studeras men slutresultaten skiljer sig dock åt en del. Analysfirman 
Frost & Sullivan anger att ökningen av RFID-märkta läkemedel blir så stor som 20 gånger 
mellan åren 2005 och 2012.98 Analysfirman Meta Group (numera Gartner Group) förutspår att 
30 % av alla kapitalvaror är märkta med RFID år 2008 och att motsvarande siffra år 2013 är 
80 %.99 RFID-analytiker på IDTechEx anger att den totala RFID-marknaden kommer att näst 
intill tiodubblas mellan åren 2006 till 2016 och då hamna på knappt $200 miljarder.100 Gartner 
Group som utför analyser på ett flertal olika områden anses ligga på en relativt låg nivå i sina 
RFID-analyser och förmodar att ökningen mellan år 2005 och 2010 blir sexdubblad.101  
 
ABI Research som också utför analyser inom andra områden skrev nyligen ner sina 
förväntningar på RFID-marknaden år 2007 med 15 % till ca $22 miljarder jämfört med de 
uppskattningar som tidigare gjorts.102 En undersökning som gjorts bland 500 amerikanska 
företag visar att den samlade bilden bland olika typer av företag är att RFID verkligen tar fart 
först 2008. För låg förväntad lönsamhet anges vara den största anledningen till att det inte 
redan satt igång på allvar.103 Priserna på passiva taggar är fortfarande för höga för att en klar 
lönsamhet skall bli synlig.104 Samtidigt får diskussionen om bristande integritet vid RFID-
märkning av artiklar till kund mer och mer utrymme. Även RFID som identifieringsteknik i 
pass och betalkort diskuteras med avseende på datasäkerheten och skydd för den enskilde 
medborgaren. Tydligt är att det inte finns några påtagliga linjer om hur RFID-marknaden 
kommer att utvecklas det närmaste decenniet, förutom att branschen spår en distinkt uppgång. 
Men att försöka sia om i vilken omfattning marknaden expanderar är både svårt och vanskligt. 
Ett sätt att beskriva en tekniks framtida utveckling och mognad är genom en Hype-kurva. 
Gartner Group menar att de flesta nya tekniker följer ungefär samma mönster vad gäller 
massmedias uppmärksamhet runt en ny teknik (eller hype), hypens bakslag eller massmedias 
ökande glömska då alla förväntningar inte verkar infrias, verklig insikt om teknikens möjlig-
heter och slutligen stabiliserad produktivitet. Gartner har använt Hype-kurvor sedan 1995 och 
dessa har blivit accepterade i innovations- och tekniksammanhang. Figur 22 visar en Hype 
                                                 
97  RFID.nordic.se, september 2005 
98 http://www.frost.com/prod/servlet/frost-home.pag, 2007-01-15 
99 http://searchcio.techtarget.com/originalContent/0,289142,sid19_gci950614,00.html, 2007-01-15  
100 http://www.idtechex.com/products/en/view.asp?productcategoryid=93, 2007-01-15 
101 http://www.scdigest.com/assets/newsviews/06-01-05-2.cfm, 2007-01-15 
102 http://www.manufacturing.net/article/CA6361386.html?industryid=44318, 2007-01-15 
103 http://www.rfidupdate.com/articles/index.php?id=917, 2007-01-15 
104 http://www.rfidnews.se/default.asp?id=1400&show=more, 2007-01-15 
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Cycle för RFID. RFID består av många olika applikationer där tekniska skillnader finns och 
därför representeras dessa med olika ”prickar” för att skilja på olika användningsområden. I 
Figur 14 framgår att de allra flesta applikationer fortfarande inte har passerat hypens bakslag 
där alla uppblåsta förväntningar spruckit och massmedia vänder tekniken ryggen. Många 
olika RFID-applikationer anses av Gartner inte nå mognad förrän om kanske tre till åtta år. 
Dock anses Gen2-tekniken för UHF-bandet, som är den mest accepterade tekniken inom 
logistiksammanhang, nå mognad och god produktivitet under 2007. Hype-kurvan är emeller-
tid inget facit och grundar sig på analyser och antaganden från erfaren branschexpertis. Ingen 
kurva blir bättre än den undersökning den baseras på, men är ett sätt att beskriva en tänkbar 
utveckling för tekniken.  
 

 
Figur 14. En Hype kurva för RFID (fritt efter Gartner Hype Cycle for RFID – July 2005) 
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6. FALLSTUDIER VID OLIKA TERMINALER 
 
Detta kapitel beskriver och analyserar Schenkers terminalverksamhet. Skaras och Bäckebols 
terminalverksamhet kartläggs med olika flöden och processer som karaktäriserar de två 
terminalerna som är av olika storlek. 
 

6.1 Avgränsningar 

Vissa avgränsningar är gjorda i projektet, och har tagits fram tillsammans med Schenker. 
Endast gods som lastats på EUR-pallar har studerats. Schenker använder sig av ett antal olika 
typer av pallar men valet har gjorts att endast studera den mest förekommande pallen. Cirka 
50 % av alla sändningar och ca 80 % av volymvikten transporteras på EUR-pallar. Komplex-
iteten i arbetet hade ökat om alla sorters pallar beaktats och eftersom EUR-pallen är standard 
så anses den vara en bra representant för systemet i stort. 
 
Endast godssändningar med fjärrbil från terminal till terminal har studerats. Det finns flera 
typer av upplägg: direkt från kund till kundens kund, direkt från kund till ankommande 
terminal, från avgående terminal till kundens kund med flera. Dock har valet gjorts att endast 
studera sändningar som gått via två terminaler. Denna typ av sändning är den mest frekvent 
förekommande, varför valet att studera just dessa gjorts. 
 
Två av Schenkers 28 terminaler har valts för att representera terminalnätverket som helhet. 
Dessa två skiljer sig åt i storlek och design varför de rekommenderas och valdes för att ge en 
bättre bild av en ”generell” terminal. Dock är inte den ena terminalen den andra lik helt och 
hållet men arbetets tidsbegränsning har gjort att fler terminaler inte kunde studeras i detalj. 
Emellertid har ytterligare terminaler besökts innan de två studieobjekten valdes ut. 
 

6.2 Terminallayout 

6.2.1 Gods 

Inom Schenkers terminalvärld finns det huvudsakligen två olika layouter på terminaler, 
Solfjäderlayouten och 4-zonslayouten. Solfjäderlayouten går ut på att det finns ett enda stort 
intag i terminalen (två vid behov). Godset sprids därifrån som en solfjäder ut till lastportarna 
för avgående gods. Beroende på hur de mest frekvent besökta portarna placeras i förhållande 
till intaget blir det olika långt att transportera godset inom terminalen. Dock kan det bli många 
tomma körsträckor för truckarna eftersom gods måste hämtas vid det centrala intaget. 
Sträckan att köra med en tom truck blir lika lång som sträckan med gods. Se bifogade skisser i 
Figurerna 15 och 16. 
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Figur 15. Beskrivning av Solfjäderlayouten 
 
Den andra varianten, 4-zonslayouten, minskar truckarnas tomma resor. Där är terminalen 
indelad i fyra zoner, två för intag och två för utlastning. Zonerna används dock annorlunda vid 
olika tider på dygnet för att effektivisera verksamheten.  
 

 
Figur 16. Beskrivning av 4-zonslayout 
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På morgonen används två diagonala zoner som intag från fjärrlinjer medan de övriga två blir 
lastzoner för distributionstrafiken. Detta innebär att truckarna endast som längst behöver köra 
tvärs över terminalen på kortsidan innan nytt gods finns att hämta. Trucken färdas endast tom 
sträckorna 2 och 4, vilka är betydligt kortare än sträckorna 1 och 3. Detta medför ett högre 
truckutnyttjande.  

6.2.2 Paket 

Terminallayouten för paket i Bäckebol är ganska enkel. Paketen tas in på ena sidan, i närheten 
av sorteringsanläggningens början. När de sorterats i burar, ställs dessa på linjerutor beroende 
på vart de ska. Linjerutorna finns i anknytning till lastportarna och burarna lastas direkt in i 
respektive bil vid fjärrtransporter. Även vid rena paketdistributioner med stor lastbil lastas 
burarna via vanliga lastportar. Paket som skall transporteras/distribueras med vanliga gods-
bilar körs ut i godsverksamheten och ställs på respektive linjeruta. Distribution av paket sker 
även med mindre paketbilar. Dessa lastas på motsatt sida från intaget. Största delen av alla 
transporter av paket sker inom sorteringsmaskinen. Jämfört med godsverksamheten är paket-
verksamheten till ytan väldigt liten. 
 
Även i Skara används en enkel layout vad det gäller paketflödet. Paket behandlas på samma 
sätt som gods förutom att de sorteras om innan de lastas på en fjärr-/distributionsbil. 
Lossnings-/lastningsportarna är desamma oavsett paket eller gods.  
 

6.3 Händelseregistreringar i teorin 

Rutinerna och processerna förknippade med datafångst är standardiserade på alla Schenkers 
terminaler. Detta är ett måste för företagets datasystem och möjligheten att uppehålla 
kundservicen. Schenker har ett system för track-and-trace där kunderna kan logga in på en 
webbplats för att se var godset befinner sig. Om inte all datafångst sker eller olika rutiner 
används, skulle systemet bli haltande. 

6.3.1 Gods 

Ett antal registreringar av standardhändelser äger rum för varje sändning. I Figur 17 beskrivs 
de vanligaste där den kursiva texten är händelsen som registreras och den feta texten är mediet 
med vilken händelsen registreras. 
 
 

 
Figur 17. Schema över de vanligaste händelserna vid godstransporter 

 
Kunden skickar via EDI eller e-mail, alternativt ringer in, en beställning av transportuppdrag 
till Schenkers kundtjänst, som bekräftar bokningen och vidarebefordrar till åkerierna. När 
chauffören hämtar sändningen läses godsets fraktsedel av med en MDF-handdator (Mobil 
DataFångst), och händelsen Inhämtad registreras i handdatorn. På terminalen dockas hand-
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datorn i en vagga och registrering görs att godset ankommit till terminalen, In på terminal. 
Efter att fjärrbilen till ankommande terminal är lastad läser chauffören in fraktsedlarna i en 
LF-terminal (LastFörteckning) och händelsen att godset gått från terminalen, Avgått från 
terminal registreras. Lastförteckningen anger vad som är lastat på en viss bil. Vid ankomst till 
nästa terminal läses fraktsedlarna återigen in i en LF-terminal och händelsen att godset är på 
ankommande terminal meddelas systemet, In på terminal. Innan godset distribueras läser 
chauffören fraktsedlarna med sin MDF-handdator och dessa registreras som utlastade, Under 
leverans. Hos kundens kund läser chauffören fraktsedeln då godset levereras och systemet 
meddelas detta, Levererad. Kvittensen utgör en del av faktureringsunderlaget och när chauf-
fören kommer tillbaka registreras fraktsedeln, antingen av åkeriet eller av indataavdelningen, 
och händelsen Kvittens tillgänglig registreras. Ett flertal ytterligare händelser finns också, men 
dessa används endast då avvikelser sker och är inte relevanta för denna studie. 

6.3.2 Paket 

För paket inträffar inte lika många händelseregistreringar. Endast få inläsningar utförs av 
chaufförerna eller med MDF-handdatorn. Som beskrivet i Figur 18 tas beställningen emot på 
samma sätt som för gods via EDI, e-mail eller telefon. Chauffören hämtar sedan in paketen 
hos kund, ingen kontroll görs av hur många paket det rör sig om eller dylikt. När paketen 
sorteras, läses de in och visas i datasystemen för första gången, då händelserna Inhämtad och 
Avgått från terminal registreras samtidigt. Klockslaget för dessa två händelser blir därmed 
detsamma. Efter att paketen transporterats med fjärrbil till T2, registreras det i sorterings-
anläggningen att paketet har kommit In på terminal. DK-handlingarna (Distributions-
/kvittenshandling) skrivs ut och sorteras upp för varje distributionsrutt. Chauffören läser in 
streckkoderna på de DK-handlingar som tillhör de lastade paketen och händelsen Under 
distribution registreras. När paketen sedan levereras till kundens kund, får denne kvittera 
leveransen av paketet och därmed bevisa att det kommit fram. Chauffören läser även in DK-
handlingens streckkod och registrerar att sändningen är levererad. Återigen används 
kvittensen som faktureringsunderlag, se Figur 18. 
 
 

 
Figur 18. Schema över de vanligaste händelserna vid pakettransporter 
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6.4 Terminalen i Bäckebol, Göteborg 

Bäckebol är en av Schenkers större godsterminaler. Dagligen hanteras 4 000 godssändningar 
och drygt 11 000 paketsändningar inom terminalen. Anläggningen för paketsortering är 
ganska unik och en av Schenkers mer personalintensiva. Inom det operativa arbetet finns 140 
anställda och med administrativa uppgifter arbetar ca 100 personer. Terminalytan uppgår till 
ungefär 24 000 kvadratmeter där 14 000 av dessa används enbart för godssändningar medan 
ca 5 000 enbart används för paket. Totalt finns 182 lastportar och 90 av dessa är avsedda för 
gods och 30 för paket. 64 stycken inhämtnings-/distributionsslingor trafikeras dagligen och 
flera av dessa med ett antal bilar. 28 fjärrlinjer trafikeras varje natt och ofta går flera bilar till 
varje destination. Enbart till Stockholm går ca 15 fjärrbilar varje dygn. 

6.4.1 Nulägesbeskrivning, gods 

Avgående terminal, T1 
Kunder beställer transportuppdrag antingen genom att ringa in specifikationer eller genom att 
skicka en beställning elektroniskt via EDI. Beställningen tas emot av avdelningen för kund-
service på terminalen som bekräftar att bokningen är mottagen. Kundservice meddelar 
åkerierna de bokningar som är mottagna. Efter att chauffören distribuerat morgonens gods 
påbörjas inhämtning av nytt gods. Detta sker efter en tidigare bestämd och tidtabellsbunden 
rutt. Om behov finns (sena beställningar eller ändringar), kan rutten ändras under körningen. 
Då godset inhämtas hos kund, skall fraktsedeln som kunden tillhandahåller avläsas med en 
MDF-handdator och händelsen, Inhämtad, ska registreras. Aktivitet och klockslag sparas i 
handdatorn men ingen dataöverföring sker i realtid. Då ekipaget ankommer till terminalen tar 
chauffören genast fraktsedlarna till indataavdelningen i terminalen för att få dessa linje-
kodade. Linjekodning innebär att godset tilldelas en viss linje (egentligen destination) bero-
ende på mottagarens postnummer. Personalen som linjekodar skriver linjens kod med stora 
bokstäver på fraktsedeln för att det skall vara väl synligt. Handdatorn dockas i en vagga på 
terminalen och de sparade händelserna, att sändningarna är upphämtade hos kunderna, regi-
streras i Schenkers system liksom händelsen In på terminal.  
 
Därefter lossar chauffören ekipaget och drar ut pallarna till vissa bestämda linjerutor beroende 
på fjärrlinje. Terminalen är av typen 4-zonslayout, beskriven tidigare i rapporten. Chauffören 
gör därmed en grov sortering och placerar godset i de olika rutorna. Beroende på i vilken 
linjeruta godset har lossats, vet Schenkers truckförare till vilken del av terminalen godset skall 
transporteras. När chauffören lossat en pall, lägger han/hon fraktsedeln med linjekodningen 
väl synlig på pallen. Truckförarnas uppgift är att transportera godset från rutorna för inkom-
mande gods till rutorna för utgående gods. Truckförarna tar två pallar åt gången, kontrollerar 
linjekodningen på fraktsedeln och kör godset till rätt ruta för utgående gods. Därefter lastas 
fjärrbilarna med det gods som får plats. Chauffören som lastar och kör fjärrbilen samlar in och 
registrerar fraktsedlarna som tillhör det lastade godset. Händelsen Avgått från terminal regi-
streras. Detta sker genom att fraktsedlarna läses av vid en central LF-terminal, resultatet blir 
en lastförteckning (LF). Därefter transporteras godset till ankommande terminal, T2. 
Chauffören tar med sig alla fraktsedlar. 
 
Ankommande terminal, T2 
Processerna i den ankommande terminalen är liknande. Då fjärrbilen backat intill lastporten 
tar chauffören med sig fraktsedlarna till indataavdelningen för att linjekodas ytterligare en 
gång. Linjekodningen för fjärrlinjen finns fortfarande kvar men nu adderas koden för distri-
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butionsslingan. Chauffören läser in fraktsedlarna i LF-terminalen och registrerar då In på 
terminal. Chauffören lossar bilen och ställer godset i vissa linjerutor som en grov sortering åt 
truckförarna. Återigen läggs fraktsedlarna på pallen för att ge truckföraren exakt information 
om vilken lastport godset skall till. Truckförarna tar hand om fraktsedlarna och sorterar samt 
lägger dessa i speciella mappar för varje linje. Då alla fjärrbilar är lossade tar åkerierna över 
fraktsedlarna och komponerar distributionsrutter och därmed lastordning. Chauffören sorterar 
ut godset i rätt lastordning och lastar det sedan på bilen innan han/hon registrerar frakt-
sedlarna med sin MDF-handdator. Händelsen Under distribution registreras i datasystemet. 
Vid leverans till kundens kund kvitteras godset via en underskrift på fraktsedeln samt en 
händelseregistrering, Levererad, i chaufförens MDF-handdator. Då allt gods är distribuerat 
återvänder chauffören till terminalen och dockar sin MDF-handdator för att uppdatera och 
registrera informationen i Schenkers system. De kvitterade fraktsedlarna utgör fakturerings-
underlaget och när dessa skannas registreras händelsen Kvittens tillgänglig.  
 
All datafångst sköts i normalfallet av åkerierna och chaufförerna själva. Schenkers personal 
engageras endast om avvikelser, såsom skadat eller kvarlämnat gods, förekommer. För övrigt 
följer informationssystemet endast fraktsedeln. Inte i något skede i flödet mellan kund och 
kundens kund skannas eller läses etiketten på kollit. Informationssystemet följer fraktsedeln, 
inte godset. De händelser som registreras kan följas av kunden och kundens kund via 
Schenkers webbsida. Registreringen sker dock inte i realtid utan då läsarna dockas på 
terminalen efter att inhämtning eller leverans skett.  

6.4.2 Nulägesbeskrivning, paket 

Avgående terminal, T1 
Vid paketsändningar beställer kunden transportuppdraget på samma sätt som vid 
godssändningar. Vid större sändningar från frekventa kunder lägger kunden paketen i burar 
som chauffören hämtar upp. Rör det sig endast om några få paket lägger chauffören dessa på 
en pall i bilen bland andra paket. Ingen inläsning av information sker hos kund. När paketen 
lossas på terminalen ställer chauffören pallarna/burarna på terminalytan för paket. Därifrån 
körs burarna, av Schenkers personal till en anläggning för paketsortering. Varje paket ställs 
upp på ett band, var och ett för sig, med STE:n (Standardiserad TransportEtikett) uppåt. 
Längre in på bandet sitter en anställd och linjekodar paketen genom att läsa på mottagarorten/ 
postnumret och knappa in linjekoden för respektive ankommande terminal på en dator 
kopplad till en skrivare. Detta sker helt manuellt och den person som linjekodar har så god 
kunskap att denne vet vilken ankommande terminal godset skall skickas via beroende på vart 
det ska. Skrivaren ger en etikett med linjekoden som fästes bredvid STE:n.  
 
Vidare går paketen genom en mätskanner och en våg som kontrollerar att paketet inte är för 
stort eller tungt samt att kundens uppgifter stämmer. Håller paketet inte måtten, tas det undan 
och behandlas i stället som en godssändning. Efter vågen står ytterligare en anställd som läser 
streckkoder med en handläsare. Är paketet registrerat via EDI läses en streckkod av. Om 
märkningen är gjord av en äldre variant (icke EDI) läses två koder av. Är måtten eller vikten 
skilda från de uppgifter som kunden uppgett, ändras detta i datasystemet så att faktureringen 
blir riktig. Det är först nu som paketet kommer in i Schenkers datasystem. Händelserna 
Inhämtad och Avgått från terminal registreras. Paket som är otympliga eller udda märkta och 
därmed inte kan gå på bandet grovsorteras i olika burar som senare transporteras till 
respektive plockbord och sorteras där manuellt. 
 
Efter sista avläsningen går paketen på ett band till en overhead-skanner där etiketten med 
linjekoden läses av. Paketet fortsätter förbi fem tvärgående rullband (”armar”) och beroende 
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på linjekoden leds paketen in på respektive rullband. Rullbandet i sin tur leder ner till ett 
plockbord där personal sorterar paketen i olika burar, återigen beroende på linjekoden. När en 
bur är full byter en truckförare denna mot en tom och ställer den fulla buren på en uppmärkt 
linjeruta på terminalen för lastning på fjärrbil. Normalt sett körs paketsändningarna på fjärr-
bilar med både gods och paket. Till de stora terminalerna som exempelvis Stockholm körs 
fjärrbilar med enbart paket. Gods som skall distribueras inom Göteborg behandlas som fjärr-
gods med den enda skillnaden att burarna hålls kvar på terminalen tills inkommande fjärrgods 
börjar sorteras. Se Figur 19 för en skiss över paketbanan.  

 

 
Figur 19. Skiss över paketbanan i Bäckebol   

 
Ankommande terminal, T2 
Rutinerna och processerna skiljer sig åt mycket lite i Bäckebol mellan avgående och ankom-
mande paket. Fjärråkare med både paket och gods på bilen lossar först paketen och kör efteråt 
intill en annan lastport för gods. Sedan genomgår paketen samma procedurer som för inhäm-
tade paket. Linjekodningen uppdateras och förfinas på lokal nivå, men fungerar på samma 
sätt. Då STE:n läses av går händelsen In på terminal in i Schenkers datasystem.  
 
Efter att fjärrbilarna lämnat terminalen på kvällen, skrivs DK-handlingar ut i respektive 
ankommande terminal. DK står för Distribution/Kvittens och fungerar som fraktsedel och 
kvittenshandling. Efter leverans behåller kunden ena delen och chauffören behåller den sign-
erade kvittensdelen, som även utgör faktureringsunderlag för Schenker. DK-handlingarna för 
alla ankommande paket skrivs ut utan ordning och personal på den ankommande terminalen 
sorterar dessa efter distributionsslinga (samma som linjekod). Då paketen distribueras görs 
detta antingen med mindre paketbilar eller så lastas de på samma distributionsbil som godset 
till samma område. När chauffören lastat bilen läses D/K-handlingarna in och Under leverans 
registreras i MDF-handdatorn. När paketen distribueras läser chauffören återigen D/K-
handlingen och registrerar att paketet är Levererat. Chauffören får även en underskrift på DK-
handlingen om att paketet är levererat. Då chauffören återkommer till terminalen dockas 
handdatorn och händelserna syns i systemen. Kvittenserna läses även in av åkeriet eller 
indataavdelningen och Kvittens tillgänglig registreras. Vad gäller lastordning på bilarna 
används fraktsedlar för gods och DK-handlingar för paket på samma sätt. 
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6.4.3 Analys Bäckebol 

• All datafångst och informationsöverföring sker utifrån fraktsedeln på godssändningar. 
Ingen kontroll av information sker på godset, endast fraktsedeln följs.  

 
• En händelseregistrering färre (fyra stycken) på paket än på gods. Dock sker dessa 

utifrån det fysiska kollit.  
 

• All datafångst utförs av åkerierna vad det gäller gods, såvida inte avvikelse sker. 
Förutom leveransregistreringen sköts datafångsten på paket av Schenker. 

 
• Ibland slarvar/fuskar chaufförerna med inläsning av fraktsedel ute hos kund och läser i 

stället in alla fraktsedlar i ett svep på tillbakavägen eller vid terminalen. Detta är inte 
tillåtet, eftersom det är ett kundkrav att ”rätt” klockslag skall finnas registrerade för 
händelserna, dvs klockslaget då händelsen verkligen skedde. Detta är dock möjligt då 
dataöverföringen inte sker i realtid.  

 
• Inga realtidsdata tillgängliga. 
 
• Inga riktiga ruttoptimeringar genomförs. Liten användning av den information som 

finns i systemet. 
 
• Bra utnyttjande av terminalen med olika upplägg vid olika tider på dygnet.  

6.4.4 Logistikcenter (LC), Lindex-flödet 

I terminalen vid Bäckebol driver även Schenker Logistics sin verksamhet vilken bl.a. består 
av ett antal logistikcenter. Stora kunder i Bäckebol är Lindex och Hemtex. LC:n i Bäckebol 
försörjer alla Lindex butiker i hela Europa. Lindex har två olika typer av gods, påfyllnads-
varor och förstagångstilldelning.  
 
Förstagångstilldelningen är nya varor som butiken inte har haft försäljning av tidigare. Då 
skickas alla färger och storlekar till butikerna i obrutna kollin. Detta gods hanteras därför med 
benämningen cross-docking-gods (inget 24-timmarskrav gäller dock!). Påfyllnadsvarorna 
kallas även plockvaror eftersom dessa lagras av Schenker för att sedan plockas en eller fler åt 
gången och därefter skickas till en viss butik. Beställningar av dessa produkter sker centralt 
från Lindex. Då en vara säljs i en butik går information om detta till Lindex centrala system 
som avgör om en ny produkt skall skickas till butiken. Om så är fallet läggs en order in till 
Schenker där all aktuell information (färg, storlek etc.) finns med.  
 
Alla inleveranser till Bäckebol aviseras i förväg och finns i Schenkers system OW (Open 
Warehouse). Mycket av godset är löslastat i containrar när det anländer till Schenker. När 
godset kommer, körs ett teleskoprullband (ett rullband som kan förlängas) in i släpet och 
lossning sker manuellt. Lådorna sorteras grovt på pallar som när de är fullastade märks med 
en palletikett. Etiketten anger vilken sorts vara som finns på pallen och om det är plockgods 
eller cross-docking-gods. Ingen inläsning av streckkoder sker i detta läge. Personalen räknar 
antalet lådor som lossas för att kontrollera att sändningen är komplett. Ordernumret som finns 
tryckt på lådan skrivs in på en dator kopplad till en skrivare för att få ut palletiketten. Skulle 
en låda saknas, finns ingen möjlighet att veta vilken det är, detta uppdagas senare vid 
inventering eller då godset skall levereras ut och då inte finns tillgängligt. 
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Plockgodset går sedan in till en lagerhall med drygt 60 000 lagerplatser. Där bryts pallarna ner 
och alla kollin läggs upp på ett rullband. Längs bandet passerar varje kolli en anställd som 
skriver in information från varje kolli på en dator för att få ut en etikett med platsnummer. Nu 
registreras kollit i Schenkers system, som även håller reda på var godset finns. Längre bort på 
bandet skrivs etiketten ut och ytterligare en anställd sätter etiketten på lådan och lastar den 
återigen på en pall. Därefter tar en truckförare pallen med godset och ställer detta på den 
förutbestämda pallplatsen.  
 
Då en beställning kommer in sammanfattas allt av en beställd produkt till en plockrad i 
plocklistan. Truckförare lägger alla produkter av en viss sort (en plockrad) i en kartong och 
fäster en etikett med streckkod på kartongen. Kartongen placeras därefter på ett rullband och 
transporteras till en av två kassor. Kassan är början av en stor sorteringsanläggning. Persona-
len i kassan läser av streckkoden med en handläsare och lägger varorna en och en på ett band 
som skjutsar ut varan på förbipasserande skålar. Skålarna sitter på ett hundratal meter långt 
band en bit ovan golvet. Under bandet finns 200 kartonger i långa rader. Varje kartong hör 
ihop med en butik. Logiken i sorteringsmaskinen håller reda på vad som finns i varje skål och 
var skålarna befinner sig. Systemet vet även vilka varor som skall till varje butik. Då en skål 
med en viss vara som skall till en viss butik passerar butikens kartong vippar skålen till och 
tömmer innehållet i kartongen. På så vis sorteras varorna från plocklagret till varje butik. När 
kartongerna är fulla ges en signal till personalen som byter kartong och ställer den fulla på en 
pall. När pallen är full märks den med en etikett och en signal går till truckförare på last-
avdelningen som hämtar pallen och märker den med en STE och sedan kör ut den till en 
lämplig lastport. 
 
Cross-docking-godset sorteras på pall vid lossning av containern eller släpet och tilldelas en 
viss pallplats. Lagring av godset sker i ett separat lager. Då en beställning kommer in körs 
hela pallen till sorteringsmaskinen och sorteras som påfyllnadsvarorna. Lådorna är i detta fall 
märkta från leverantör och denna etikett läses av i kassan vid sorteringen. 

6.4.5 Analys LC, Bäckebol 

• Mycket manuellt arbete med identifiering av gods vid ankomst till logistikcentrat. 
 

• Identifiering av kollin och icke värdeadderande aktiviteter sker i flera led eftersom 
kollina inte är märkta med streckkoder från leverantör. 
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6.5 Terminalen i Skara 

 
Terminalen i Skara är av genomsnittlig storlek (i Schenkers terminalnätverk) och använder sig 
av Solfjäderlayouten på godsterminalen eftersom portar endast finns på byggnadens ena sida. 
Dagligen hanteras 1 500 godssändningar och drygt 2 000 paketsändningar inom terminalen. 
Inom det operativa arbetet finns 25 anställda och med administrativa uppgifter arbetar ca 40 
personer. Terminalytan uppgår till ungefär 4 200 kvadratmeter. Totalt finns 34 lastportar vilka 
tar emot både gods och paket. Runt 25 inhämtnings-/distributionsslingor trafikeras dagligen 
och flera av dessa med flera bilar. 28 fjärrlinjer trafikeras varje natt och på vissa av dessa går 
flera bilar till varje destination. 
 
En av Skaras största kunder är Ahlsell som dagligen skickar stora mängder produkter med 
Schenker. Om Ahlsell har glömt att skicka en vara som finns med i EDI-informationen måste 
terminalen i Skara meddela Ahlsell om detta före kl. 09.00 för att inte behöva bli belastade för 
att godset försvunnit. Detta gör att terminalen måste vara noga med att kontrollera alla 
sändningar från Ahlsell när dessa hämtas in på morgonen. 

6.5.1 Nulägesbeskrivning, gods 

Avgående terminal, T1 
Kundserviceavdelningen tar emot beställningen av transportuppdraget från kunden och 
meddelar åkeriet. När sändningen hämtas hos kunden, läser chauffören av fraktsedeln och 
händelsen Inhämtad registreras. Då bilen hämtat in godset, lossas detta via en av sju portar ut 
på ”torget”. Torget är den del av terminalen där allt gods lossas. Chaufförerna börjar med att 
få sina fraktsedlar linjekodade samt att docka sina MDF-handdatorer för att ge datasystemet 
vetskap om vad som har hämtats upp och när. Därmed registreras händelsen In på terminal. 
Därefter drar de ut godset på torget och sorterar sändning för sändning i rader efter linje-
koden. När allt gods är lossat tar Schenker över ansvaret och kör ut godset, beroende på 
linjekoden, till den yta som är reserverad till respektive fjärrlinje. Efter att fjärrbilen lastats, 
läser chauffören in fraktsedlarna i en LF-terminal och skapar därigenom sin lastförteckning. 
Händelsen Avgått från terminal registreras. 
 
Ankommande terminal, T2 
Då fjärrbilen anländer till Skara lossas även denna via en av de sju portarna ut på torget. Nu 
sker dock ingen linjekodning utan endast inläsning av fraktsedlarna i LF-terminalen, vilken 
registrerar In på terminal. Chauffören sorterar godset per sändning, efter bästa förmåga, i de 
olika raderna beroende på vart sändningen är destinerad inom Skararegionen. I Skara finns ca 
25 distributionsslingor. Skulle grovsorteringen bli fel kontrollerar truckförarna detta då de 
transporterar godset till respektive yta för distribution. Fraktsedlarna läggs på godset för 
distributionsåkarens skull. På morgonen lastar distributionsåkaren godset efter hur rutten är 
lagd och läser in alla fraktsedlar med sin MDF-handdator före avfärd från Schenker och 
registrerar därmed Under distribution. När godset är levererat hos kundens kund läses 
fraktsedeln av igen och händelsen Levererad registreras. Kunden kvitterar även att godset är 
mottaget och som sista händelse registreras Kvittens tillgänglig då den skannas.  
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6.5.2 Nulägesbeskrivning, paket 

Avgående terminal, T1 
Skara är en terminal med ett litet paketflöde. Paketsorteringen är manuell och mycket enkel. 
Efter att paketen hämtats in hos kunden, lossas de på torget och körs bort till sorterings-
anläggningen. Anläggningen består av ett ca 2 meter brett rullband med en handhållen streck-
kodsläsare ett par meter från bandets början. Personal lägger upp paketen på bandet med 
streckkoden åt ett visst håll. Därefter rullas de fram mot lässtationen där ytterligare en anställd 
finns som läser av streckkoden. Nu registreras händelserna Inhämtad och Avgått från 
terminal. Då paketet blivit inläst, fortsätter det förbi lässtationen mot fler anställda som läser 
på adressen och ser till vilken fjärrlinje paketet skall. Burar till varje ankommande terminal 
(fjärrlinje) är uppställda på båda sidor om bandet och paketen läggs däri. Då alla paket är 
sorterade och packade körs burarna ut till respektive fjärrlinjes område. 
 
Ankommande terminal, T2 
Arbetssättet är identiskt då paketen som kommit med fjärrbilarna skall sorteras. Vid 
sorteringen registreras dock att paketet har kommit In på terminal. Efter att paketen sorterats i 
burar och körts ut på rätt distributionslinje, lägger chauffören paketen i en lastordning baserad 
på rutten. D/K-handlingarna skrivs ut, sorteras och de som tillhör de lastade paketen läses in 
med MDF-handdatorn som registrerar att paketet är Under distribution. Hos kundens kund 
läses D/K-handlingen av igen och registrerar att paketet är Levererat samtidigt som mot-
tagaren kvitterar leveransen genom att signera kvittensdelen. Tillbaka på terminalen dockar 
chauffören handdatorn och för över registreringarna till systemen. Kvittensen skannas och 
därmed registreras Kvittensen tillgänglig. 

6.5.3 Electrolux 

I närheten av Skara (Mariestad och Motala) tillverkar Electrolux vitvaror som distribueras till 
återförsäljare, grossister och byggen via bland andra Schenkers terminal i Skara. Kollin 
anländer till Schenker på lastflak. Flaken är gjorda av trä med en ram av metall för att skydda 
mot stötar, truckgafflar etc. Flaket är 130 cm långt, 220 cm brett och ca 10 cm högt. Sex 
normalstora kollin med vitvaror får plats på flaket, som togs fram för att effektivisera och 
underlätta hanteringen. Tidigare fick de chaufförer som hämtade vitvarorna lasta ett kolli åt 
gången med säckkärror och även lyfta kollin för hand när de skulle staplas på varandra i bilen. 
Arbetet var både tidskrävande och dåligt ur arbetsmiljösynpunkt. Med flaken kan bilen lastas 
med hjälp av truck eller pallyftare. Trots att flaken kan staplas flera i höjd har fyllnadsgraden 
minskat med ca 20 % sen de infördes. De ovan beskrivna tids- och arbetsmiljövinsterna anses 
dock vara större än förlusterna med den lägre fyllnadsgraden.  
 
Flaken används endast i ett slutet flöde mellan Electrolux fabriker och Schenkers terminaler. 
De vitvaror som skall med fjärrlinje till terminalerna lastas med flaket på bilen. Då de 
anländer ankommande terminal lastas de av flaket och behandlas som lösa kollin på distri-
butionsbilarna. Flaken körs däremot tillbaka till antingen terminalen i Skara eller helst direkt 
till någon av fabrikerna. I Skara anser de ansvariga att det är ett problem att hålla reda på de 
ca 800 flak som finns i omlopp. För att systemet skall fungera som önskat, ska flaken finnas 
tillgängliga på fabrikerna då de behövs. Ofta händer det dock att Schenker själv inte vet var 
flaken finns och bristsituationer ligger nära förestående. 
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6.5.4 Analys Skara 

• Solfjäderlayouten tillämpas då alla portar är på byggnadens ena sida. 
 

• Enklare rutiner för ankomstrapportering av sändningar från Ahlsell behövs. Skara blir 
årligen skyldig stora summor för gods som är ”borta” när det kommer till terminalen 
men som i själva verket kanske aldrig skickades från Ahlsell.  

 
• Bättre kontroll av flöden av flak efterfrågas av ansvariga i Skara.  
 
• All datafångst och informationsöverföring sker utifrån fraktsedeln på godssändningar. 

Ingen kontroll av information sker på godset, endast fraktsedeln följs. 
 
• En händelseregistrering färre (fyra stycken) på paket än på gods. Dock sker dessa 

utifrån det fysiska kollit. 
 

• All datafångst utförs av åkerierna vad gäller gods, såvida inte avvikelse sker. Förutom 
leveransregistreringen sköts datafångsten på paket av Schenker. 

 
• Ibland slarvar/fuskar chaufförerna med inläsning av fraktsedel ute hos kund och läser i 

stället in alla fraktsedlar i ett svep på tillbakavägen eller vid terminalen. Detta är inte 
tillåtet, eftersom det är ett kundkrav att ”rätt” klockslag skall finnas registrerade för 
händelserna, dvs klockslaget då händelsen verkligen skedde. Detta är dock möjligt då 
dataöverföringen inte sker i realtid. 

 
• Inga realtidsdata tillgängliga. 
 
• Inga riktiga ruttoptimeringar genomförs. Liten användning av den information som 

finns i systemet. 
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7. PRESENTATION AV UTARBETADE FÖRSLAG 
Följande kapitel beskriver tre framtagna förslag på hur RFID kan användas av Schenker 
inom terminalverksamheten. Varje förslag analyseras med avseende på praktisk funktionalitet 
och ekonomisk lönsamhet. 
 
 
Nedan presenteras tre förslag på hur Schenker kan använda RFID i terminalverksamheten. De 
framtagna förslagen är baserade på nulägesanalyser av Schenkers verksamhet och terminaler 
samt inhämtad RFID-kunskap. Förslagen är tänkta att effektivisera och automatisera verksam-
heten samtidigt som kvalitén mot kund skall höjas.  De föreslagna systemen är tänkta att öka i 
omfattning och komplexitet och de senare bygger på de tidigare förslagen. Vid ett eventuellt 
införande i mindre skala är det viktigt att möjliggöra utbyggnader av systemet redan i 
planeringsfasen. Helst skall mer avancerade system kunna byggas på samma teknik som de 
tidigare implementerade systemen. De två första systemen är baserade på RFID-märkning på 
lastbärarnivå. Det tredje förslaget berör märkning på kollinivå. Dock bygger mycket av 
tekniken i det tredje förslaget på samma läsare och system som används i de första förslagen. 
Kommentarer ges även om hur tekniken kan användas i logistikcentret i Bäckebol och för 
Electrolux flak i Skara. 
 
Tanken var från början att ta fram några få förslag på hur RFID kan användas. Ganska omgå-
ende i projektet utkristalliserade sig tanken att utarbeta ett förslag för RFID-märkning på 
lastbärarnivå samt ett förslag på märkning på kollinivå. För förslaget med märkning på last-
bärarnivå visade det sig förslaget bli väldigt stort om alla idéer skulle tas med. Därför delades 
förslaget upp i två olika där det andra förslaget består av en hel del extra utrustning (jämfört 
med det första förslaget) samt ytterligare möjligheter till förändringar i verksamheten. Rent 
implementationsmässigt så är det första förslaget betydligt enklare att implementera än de 
senare, både vad gäller funktionalitet samt ekonomi. Uppdelning har därmed skett efter val av 
märkning, svårighet för implementation samt bedömd nytta.  
 
Ekonomiska och praktiska analyser presenteras för varje förslag. Mätningar och beräkningar 
har skett i Göteborg och Skara och alla förslags lönsamhet har beräknats från dessa två 
terminaler. Vidare har Göteborgs och Skaras värden extrapolerats (beskrivs i 7.6.1) till värden 
gällande hela Schenkers terminalverksamhet i Sverige (Landdivisionen), för att få lönsam-
hetsberäkningar på riksnivå. Det kan vara svårt att få tillförlitlighet i siffror som tagits fram 
genom extrapolering men det var enda sättet att kunna göra analyser på riksnivå, inom 
arbetets begränsade tid. 
 

7.1 Avgränsningar  

Beräkningar och förändringar i verksamheten efter ett eventuellt införande av RFID grundar 
sig på att denna märkningsmetod används till 100 % för gods och paket. Hur siffror och 
operationella förändringar skulle se ut vid ett 50/50-förhållande mellan streckkod och RFID 
har inte beaktats. Ett antagande om 100 % RFID-märkning är inte realistiskt inom de närmast 
kommande åren (eller ens kanske de närmaste 15 åren) men komplexiteten och 
tillförlitligheten i beräkningar för ett 50/50-förhållande har gjort att scenariot förkastats.   
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Endast vissa intäkter och kostnader är beräknade. Exempelvis är kostnader för hårdvara 
uppskattade och beräknade medan kostnader för montering och implementering av hårdvara 
endast är medtagna som en tom kostnadspost. De kostnader som inte är kvantifierade är i 
stället alltså diskuterade som kostnadsposter. Inbesparingar för effektiviseringar och ökad 
kvalitet är kvantifierade till viss del och även där diskuteras kring övriga intäktsposter. K/I-
analysen blir därför något lidande eftersom alla tänkbara kostnads-/intäktsposter inte är 
beräknade. Dock skulle tillförlitligheten inte ha kunnat säkerställas för beräkning av 
exempelvis kostnader för utveckling av systemstöd med mera. 
 

7.2 Visioner/möjligheter till användning av RFID: Variant 1 

Märkning på lastbärarnivå 
Pallar och burar märks med en UHF-tagg som innehåller en unik EPC. På kollinivå behålls 
STE-märkningen med de streckkoder som identifierar godset (enligt dagens system). 
Märkning på lastbärarnivå innebär inte lika stora kostnader som märkning på kollinivå, och 
underlättar för avläsning av sändningarna då vetskap finns om var taggen sitter på samtliga 
lastbärare. Kunden skickar informationen via EDI till Schenker om vilken sändning som finns 
på en viss pall/pallar, antingen tillsammans med transportinstruktionen eller separat. 
  
Chauffören har en MDF-handdator liknande den som används idag men med tilläggen att den 
har en RFID-läsare/skrivare samt trådlös uppkoppling via GPRS eller dylikt. När chauffören 
hämtar sändningarna hos kunden, läser denne in de palltaggar som lastas på bilen och 
händelsen Inhämtad registreras i realtid i Schenkers system. I samband med detta finns 
komplett och kontrollerad information om sändningen inne i Schenkers system (chauffören 
räknar in antal pallar eller kollin och kontrollerar att sändningen stämmer överens med 
transportinstruktionen).  
 
På terminalen finns fast läsutrustning i form av portaler vid varje lastport. Portalen består av 
två antenner, en på var sin sida om porten, kopplade till en läsare (eventuellt behövs en tredje 
antenn för att bestämma pallens färdriktning). När chauffören lossar pallarna på bilen läses 
palltaggens information av när den passerar portalen. Signal om detta samt taggens EPC 
kommuniceras via WLAN till Schenkers system där händelsen In på terminal registreras. 
Sedan ställer chauffören upp godset på anvisat område på samma sätt som sker idag. Se  
Figur 20. 
 
Schenkers truckar är även de utrustade med en palläsare och en truckdator med WLAN-
uppkoppling. När pallen är läst anger datorn till vilken avgående port godset skall trans-
porteras, dvs linjekoden syns på skärmen i trucken. När trucken tar upp pallen på gafflarna 
läses taggen av och EPC skickas till Schenkers interna system som returnerar information om 
sändningen och sändningens linjekod. Systemet har kunskap om vilken lastport som hör till 
en viss linje. Vid avgående port lastar chauffören godset som vanligt och då pallen passerar 
porten kontrolleras att rätt gods lastas ut genom rätt port. Samtidigt registreras händelsen 
Avgått från terminal automatiskt. Lastförteckningen registreras automatiskt i takt med att 
bilen lastas. Information om lastbart gods finns i systemen redan då all information registreras 
vid inhämtning. Denna information används för att ”rita upp” sändningens resa genom hela 
nätverket (kunden – Schenker – kundens kund) och på så sätt kan systemet kontrollera att alla 
sändningar som skall lastas ut på en viss linje verkligen lastas ut. Lastas inte allt lastbart gods 
ut, ges en varning till chauffören som antingen letar rätt på godset och lastar det eller får ange 
en orsak till avvikelsen. Lastas fel gods på bilen ges en signal om detta. Sändningens plottade 
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väg genom nätverket kan även kopplas till det interna trafikplaneringssystemet OPAL för att 
på så sätt få reda på hur mycket gods som skall transporteras på en viss linje. Finns denna 
information tidigt, kan trafiken planeras bättre och lättare.  
 
På ankommande terminal ser rutinerna identiska ut förutom att distributionsåkaren bör få en 
lista med sändningarna och deras destinationer, antingen på MDF-handdatorn eller mer 
lättöverskådligt på ett papper för att underlätta lastningen av bilen. Distributionsrutten kan 
även optimeras för att på så sätt minska åkarens körtid och körsträcka vilket minskar kost-
naderna. Optimeras rutten anges även lastordning i informationen till chauffören. Hos 
kundens kund läser chauffören återigen av de palltaggar som lossas och registrerar därmed 
händelsen Levererad. Kvittensen kan lämnas på plats i MDF-handdatorn som är utrustad med 
en pekskärm på vilken mottagaren kan signera. Händelsen Kvittens tillgänglig registreras i 
detta skede i Schenkers system. Fraktsedeln kan därmed tas bort till största del. Eventuellt bör 
den finnas med om kunderna uttrycker önskemål om detta.     
  

 
Figur 20. Skiss på lösningsförslag Variant 1 

 
Paket 
Paketverksamheten påverkas inte nämnvärt av RFID-märkning på lastbärarnivå. Skillnaden är 
att det kan bli lättare att hålla reda på paketburar då de skickas ut till kund. Skickas en hel bur 
ut till en viss kund, kan detta registreras i systemen vilket gör att ansvarsfrågor tydliggörs. 
Märkning på lastbärarnivå ger även bättre insyn i godsflöden och analyser samt förbättrings-
arbete kan underlättas. Idag sker viss registrering av flöden av burar manuellt. Projekt pågår 
med nya burar som inte går att fälla ihop, där RFID-märkning skulle kunna passa som 
identifieringsmetod. 



Filip Bergdahl, KTS5 TT, LiTH, filip.bergdahl@gmail.com  2007-03-08 
Exjobb: Analys av lämplighet för användning av RFID-teknik inom Schenkers verksamhet, Schenker AB 

 60

7.2.1 Utvärdering av operationella förändringar: Variant 1 

Möjligheter 
 
Automatisk linjekodning 
Med Variant 1 skulle dagens system där många av terminalerna har en avdelning som 
linjekodar godset inte behövas. Linjekodningen tar arbetskraft både för Schenker, där 
indataavdelningen till viss del linjekodar, samt från chaufförerna som ofta får vänta på att få 
sina fraktsedlar linjekodade. Truckdatorerna däremot har system som anger linjekoden för en 
sändning beroende på mottagarens postnummer. Linjekoden för en viss pall visas på 
dataskärmen för truckföraren som transporterar godset till rätt port. På så vis sparar både 
Schenkers indataavdelning och chaufförerna tid. 
 
Automatisk händelseregistrering på terminal 
Inläsningar av sändningar för att registrera händelser görs automatiskt av systemet. Portalen 
vid lastporten registrerar allt gods som dras genom porten och genererar även händelse-
registreringar. Hos kunden läser chauffören palltaggarna vid hämtning och leverans. Chauf-
förerna behöver inte läsa in några fraktsedlar vilket sparar en hel del tid. Även kvittering av 
leveranser på MDF-handdatorn sparar tid för åkaren och ger mer precis information om 
leveransen till Schenkers interna system. Fraktsedlarna och kvittenser behöver då inte 
skannas. 
 
Kontroll av lastning 
Eftersom systemen vet i vilken bil en viss pall/sändning skall lastas (ut från terminal) kan en 
kontrollfunktion införas som meddelar chauffören om denne lastar en pall på fel bil eller 
glömmer att lasta en pall eller dylikt. Även gods som lossas hos fel kund kan undvikas. Ljud- 
eller ljussignaler kan användas för att få chauffören uppmärksam på att något är fel och 
information om avvikelsen kan skickas till MDF-handdatorn. Minskat antal fellastningar höjer 
kvalitén, sänker kostnaderna och ger nöjdare kunder. 
 
Förbättrad framförhållning 
Information om sändningar når Schenkers system senast (tidigare via EDI) då de hämtas in 
hos kunden vilket innebär att komplett information om sändningen finns i ett tidigt skede (i 
dagsläget registreras informationen senast då MDF-handdatorn dockas på terminalen). 
Informationen om sändningen (från fraktsedeln eller transportinstruktionen) kopplas till de 
pallar som sändningen består av. Skulle den inhämtade sändningen skilja sig från EDI-
specifikationen, görs en avvikelserapport som meddelas systemet. Informationen kan 
användas till att planera nästa godshantering i kedjan på ett annat sätt än idag då ankomsten 
av gods ständigt är en ”happening”. Förutsättningarna för att planera och optimera rutter 
förbättras och skulle någonting inträffa under transportens gång kan kundservicefunktionerna 
möta problem tidigare och bättre genom att ha mer och fullständigare information i ett tidigt 
skede. 
 
Förenklad ruttplanering/optimering  
Ruttplaneringen/optimeringen kan göras enklare och effektivare med datorbaserade hjälp-
medel. Idag fördelas destinationer till rutter beroende på dess postnummer. Detta kan göras 
automatiskt redan då sändningen hämtas in, vilket kan resultera i mindre arbete för åkerierna 
och färre antal tonkilometer vid transporterna.  
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Förbättrad kontroll på pallsaldon  
Eftersom alla pallar är taggade och händelser under förflyttningar loggas finns stora möjlig-
heter till förbättrad kontroll på pallsaldon hos respektive kund. Dels kan arbetet automatiseras 
och dels kan tillförlitligheten höjas då mer exakta siffror och information erhålles. Denna 
funktion kan appliceras på pallar i både pallöverföringssystemet (PÖS) och Schenkers egna 
”grönpallar” samt för ytterligare lastbärare som burar och ställ. 
 
Svårigheter  
 
Utökat systemstöd 
Visst systemstöd kommer att behöva nyutvecklas samt förändras för att möjliggöra en del av 
förändringarna. Framförallt behöver de systemen som tar emot och behandlar data om 
sändningarna, från fraktsedlar förändras. Även trafikplaneringsverktyg behöver utvecklas. 
Utveckling av systemstöd kan vara en kostsam och mycket arbetsintensiv process beroende på 
dess omfattning. 
 
PÖS måste integrera RFID i pallarna 
Alla pallar i PÖS måste vara utrustade med RFID-taggar för att systemet skall kunna fungera. 
Då måste även andra användare av PÖS försöka få till stånd en RFID-märkning. Att enbart 
Schenker skulle använda RFID-märkta pallar vore praktiskt och ekonomiskt omöjligt.  
 
Vad finns på pallen? 
Kundens ansvar blir betydande eftersom denne måste sammankoppla pallen med sändningen. 
Görs inte detta på rätt sätt så kan inte transporten garanteras eftersom felaktig information 
finns om sändningen. Om kunden placerar fel gods på pallen, skulle Schenker följa sitt avtal 
men godset hamna hos fel kund. Även om detta är kundens fel, är det en sårbarhet för 
Schenker då det innebär merarbete och problem. Hos kunder som skickar mindre sändningar 
hämtar chauffören ofta endast ett eller ett par kollin som då läggs på en grönpall (Schenkers 
egna pallar) som chauffören har med sig. Görs upphämtning hos flera mindre kunder, läggs 
olika kunders gods på samma pall. Dessa sändningar måste sedan delas upp på var sin pall 
och sändningens information knytas till pallen. Detta kan orsaka mycket merarbete vid 
terminalen då chaufförerna kommer tillbaka och skall sortera upp godset. 
 
Pallen kan försvinna inne på terminalen 
Pallen kan på samma sätt som i dagens system ”försvinna” inne på terminalen. Visserligen får 
chauffören och Schenker reda på att en pall som skulle med en viss bil inte har lastats men det 
hjälper endast marginellt om pallen inte hittas omgående.  
 
Godsets tillhörighet till en viss pall är en sårbarhet 
Godset binds till en viss pall då kunden packar sändningen. Detta kan innebära problem om 
någonting händer med pallen så att den måste bytas. Läsutrustningen kan dock binda godset 
på pallen till en annan palls EPC om ett byte av pallar måste göras men detta blir besvärligare 
och mer arbetskrävande än idag. 
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7.2.2 K/I-redovisning: Variant 1 

Icke kvantifierade kostnadsposter 
 
Implementeringen 
RFID-leverantörer och användare anger att kostnaderna för hårdvara endast är en del av 
implementeringens hela kostnad. Många kostnadsposter tillkommer och har stor inverkan på 
hela investeringens kostnad och lönsamhet. Beroende på hur ett köpeavtal av utrustningen ser 
ut kan stora kostnader bli aktuella då utrustningen skall kopplas samman och användas. 
Integrering med befintliga system, sammankoppling mellan olika läsare och tester av 
systemen under inkörningsperioden tar mycket tid i anspråk och kan utgöra stora kostnader. 
 
Projektering 
Projekteringen runt en så pass ekonomiskt och verksamhetsmässigt stor investering kräver 
noggrann planering och förstudier. Olika systemstöd skall nyutvecklas och vissa nuvarande 
system förändras. Utrustning skall specificeras, testas och upphandlas. Ett införande bör 
genomföras i etapper där små system implementeras, testas och utvärderas innan tester i större 
omfattning sker. Kunderna skall informeras om förändringar och om vad RFID innebär för 
dem både ekonomiskt och rent praktiskt. Projekteringen är mycket viktig och resurskrävande 
fas av implementeringen. 
 
Systemstöd 
För att kunna erhålla alla de möjligheter som ges med en RFID-implementering behövs  
sannolikt nya och förändrade systemstöd. Schenker har idag runt 100 olika datasystem.  
Flertalet av dessa behöver sannolikt inte bearbetas men ett antal kommer att behöva förändras. 
RFID i sig gör inte förändringarna. RFID möjliggör för förändringar om informationen 
används på rätt sätt, vilket kan kräva nya systemstöd. Kostnaden för utveckling av mjukvara 
är mycket svår att uppskatta men kan bli av betydande storlek beroende på mängden och 
kostnaderna av de konsulttjänster som behövs. 
 
Utbildning 
Ett införande av RFID skulle medföra nya handdatorer (MDF, HDT) vilket innebär att  
utbildning skulle behöva ges till användarna. Personalen som arbetar operativt behöver  
utbildning på de nya system som används. Även administrativ personal behöver utbildning  
på nya systemstöd med mera.  
 
Service och underhåll 
Mycket utrustning kommer att användas på terminalerna vilket kan innebära ett problem. 
Både portalläsare och handläsare kan gå sönder; handläsaren tappas med lätthet i golvet och 
portalläsaren kan bli påkörd av en truck och skadas. Läsare på truckar och pallyftare kan vara  
ömtåliga för stötar med mera vilket kan medföra visst behov av service. Med så pass mycket 
utrustning som ett införande av RFID innebär (beroende på hur systemet ser ut) kan behovet 
av service- och underhållsarbete bli stort.  
 
Eventuellt extra truckpersonal  
Beroende på hur dagens arbetssätt ser ut inne på terminalen kan extra truckpersonal behövas 
inledningsvis. De terminaler som använder linjekodning för att låta chaufförerna grovsortera 
godset in på terminal kan få problem. Om chaufförerna inte klarar av att sortera godset grovt 
så kan arbetet för truckförarna försvåras. På de terminaler där chaufförerna sorterar godset 
grovt kan truckföraren ta två pallar ur samma rad och transportera till samma område på 
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terminalen. Grovsorteras inte godset så får chaufförerna ta en pall i taget, två pallar till 
eventuellt olika områden eller leta reda på två pallar som skall till samma del av terminalen.  
 
Icke kvantifierade intäktsposter  
 
Ruttoptimering  
Om all information om sändningarna finns inne i systemen tidigt och händelseregistreringarna 
utförs i realtid och med högre kvalitet skulle någon form av ruttoptimering kunna genomföras. 
Ökat resursutnyttjande med anpassad fordonsflotta är möjlig då ruttoptimering utförs. För 
ruttoptimering på godsflöden finns fler aspekter som måste ses över för att detta skall bli 
möjligt, t.ex. skrymmande gods. Kostnaden för dagens transporter är inte beräknade men 
exempelvis fem procents kortare körsträcka skulle innebära en märkbar skillnad då transport-
branschen har pressade vinstmarginaler. 
 
Förbättrad kundservice 
Om mer och bättre information erhålls i systemen, får kundservicefunktionerna större  
möjlighet att möta kundernas krav tidigare och agera snabbare om avvikelser sker. Ifall  
ovanligt stora volymer hamnar på en viss linje finns information om detta i systemet  
tidigare än idag. Detta ger bättre framförhållning och större möjlighet till att ordna en extra 
bil. För övrigt skulle kundservicefunktionen dra nytta av att få bättre kontroll på och informa-
tion om de sändningar som finns på aviseringsytorna. Sker händelseregistreringen i realtid när 
en sändning kommer till aviseringsytan, skulle arbetet med aviseringar kunna utföras tidigare 
och automatisk registrering skulle fånga upp omflyttningar av godset. Snabbt infångad och 
korrekt information är viktig för att upprätthålla önskad kvalitet i kundservicefunktionen. 
 
Färre fel 
Genom att få bättre kontroll genom hela kedjan med automatiska händelseregistreringar i  
realtid och kontrollfunktioner vid utlastning av gods kan vissa fel minskas till antalet. Kost-
naden för ett fel består av en administrativ kostnad samt en direkt kostnad om kunden kräver 
ersättning. Fel påverkar även kundens uppfattning av transportören och möjligheten att få nya 
affärer. Konkurrensen på transportmarknaden är hård och hög kvalitet är ett viktigt 
konkurrensmedel. 
 
Minskat antal förseningar  
För att en sändning skall bli registrerad som försenad krävs att den avviker från tidtabellen vid 
leverans till mottagaren. Är sändningen försenad i något mellanled (exempelvis fjärrlinje eller 
inhämtning) men ändå kommer till mottagaren i rätt tid registreras ingen försening. Dock kan 
flera förseningar (mellanled samt till mottagare) registreras på en sändning om försening skett 
i Schenkers interna mellanled samt till mottagaren.  
 
Ansvariga för transportnätverket inom Schenker bedömer att av antalet registrerade försen-
ingar är en stor del administrativa fel. Även om godset är framme i tid kan chauffören slarva 
med att leveransregistrera paketen punktligt, vilket ger felaktig statistik. Flera förseningar 
registreras på vissa sändningar som är försenade på flera länkar i kedjan. Av de förseningar 
som är verkliga, utgör platsbrist en stor andel. Just nu råder kapacitetsbrist inom hela trans-
portnäringen vilket gör att detta är svårt att påverka detta i större utsträckning. Enligt ett 
tidigare examensarbete utfört på Schenker var ”Full bil” orsak till 70 % av antalet avvikelser 
benämnda Kvarlämnat gods under perioden mars till maj år 2003.105 Dock hade bättre 

                                                 
105 Burda, H. & Johansson, S. (2003) Schenker AB - Kartläggning av spårbarheten gällande gods- och 
paketsändningar 
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framförhållning i planeringssystemen kunnat ge större möjligheter för företaget att ordna med 
extra transporter vid behov.   
 
Kvantifierade kostnader/intäkter 
 
Kostnader  
Kostnaderna är beräknade för den hårdvara som behövs för systemet. I Tabell 4 nedan anges 
de styckkostnader som är förknippade med den hårdvara som behövs för ett fungerande 
system enligt Variant 1. Kostnaderna för utrustning är framtagna med hjälp av representanter 
från den svenska RFID-industrin. Hårdvaran är dock endast en del av hela RFID-systemets 
totalkostnad. Ytterligare kostnader för en RFID-implementering finns beskrivna tidigare. 
Olika källor (RFID-leverantörer och branschmedia) anger ofta att hårdvarukostnaden eventu-
ellt endast står för 25 – 35 % av totalkostnaden. Detta är självfallet inget vetenskapligt bevisat 
riktvärde men kan ses som en antydan om de övriga kostnader som finns förknippade med en 
implementering. Hårdvarans andel av ett systems totalkostnad skiljer sig självfallet från fall 
till fall.  
 
 Utrustning Á pris (kr) 
 MDF/HDT      25 852     
 Fast läsare i port      16 428     
 Antenn till portläsare        1 575     
 UHF-truckläsare      50 880     
 Skrivare      22 625     
 Truckdator      26 300     
 Trådlös accesspunkt        2 000     
 WLAN-klienter           700     

Tabell 4. Kostnadsredovisning per enhet utrustning till Variant 1  

 
Inbesparingar 
Kvalitetsbristskostnader är sådana kostnader som uppstår idag när kvalitén är bristande i vissa 
moment. Dessa brister skulle kunna avhjälpas om RFID användes som identifieringsmetod. 
Dock vore det nog svårt att få bort alla kvalitetsbristkostnader till 100 % eftersom brister, mer 
eller mindre, alltid uppstår oavsett systemets uppbyggnad. Om RFID-märkning införs, innebär 
det att kostnadskrävande manuella arbetsmoment kan tas bort. Av de inbesparingar som är 
möjliga är endast intäktsposten Effektiviseringar beräknad till fullo. Posten Kvalitetsbrist-
kostnader är endast beräknad delvis.  

7.2.3 Utvärdering: Variant 1 

För Variant 1 i Göteborg förhåller sig kostnaderna för utrustning med ett 3:4-förhållande till 
de årliga intäkterna, dvs de årliga intäkterna är 33 % större än kostnaden för utrustning. 
Största delen av intäkterna ligger på åkerierna eftersom det är chaufförerna som gör mycket 
av det arbete som kan påverkas av RFID-lösningar. Detta är genomgående för samtliga 
lösningar. För Skara gäller förhållandet 1:1 mellan kostnad för utrustning och möjlig årlig 
intäkt. Samma förhållande gäller ungefär för Sverige totalt, skillnaden är endast sju procent.  
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7.3 Visioner/möjligheter till användning av RFID: Variant 2 

Märkning på lastbärarnivå 
Variant 2 bygger till stor del på och är en utökning av Variant 1. Ett tillägg är att även de 
ledlåglyftare (elektriska pallyftare som föraren ”åker” på) som används på terminalen är 
utrustade med RFID-läsare för palltaggarna och har WLAN-uppkoppling. Truckar, ledlåg-
lyftare och terminalbyggnad utrustas med system för positionering av dessa rörliga enheter 
via triangulering. Detta sker genom det WLAN som övrig dataöverföring sker via då informa-
tion om pallarna skickas till datasystemen. På så vis går det att få ökad kontroll av var en viss 
truck eller ledlåglyftare och även en viss pall befinner sig inne på terminalen. När trucken 
sätter ner en pall och backar ut från den tappar läsaren kommunikationen med pallens tagg. 
När detta sker registreras pallens position i systemen genom att truckdatorn skickar pallens 
EPC och dess position till de centrala datasystemen.  
 
Lastbilar utrustas med en tagg längst bak på släpet/skåpet. Läsare sätts upp vid grinden in på 
terminalområdet samt i lastportarna. Då en bil passerar grinden läses taggen av och bilen 
identifieras i Schenkers system. Ett meddelande skickas till chaufförens MDF-handdator som 
anger vilken lastport som skall användas. Eftersom systemet har information om sändningarna 
i bilen kan bilen dirigeras till en lämplig lastport. Läsaren på lastporten säkerställer att bilen 
backar intill rätt port. Vid inhämtning av gods sker detta moment på samma sätt som för 
Variant 1. Det samma gäller även när godset väl kommit in på terminalen efter att bilen har 
lossats. Uppmålade ytor på terminalgolvet framför varje lastport anger pallarnas sorterings-
ordning. När truckföraren tar godset visas linjen/lastporten dit godset skall köras samt ett 
sorteringsnummer som beskriver lastordningen för chauffören, se Figur 21. Truckföraren 
ställer godset på rätt ruta, enligt sorteringsnumret, vilket underlättar för chauffören som sedan 
skall lasta bilen. Sorteringsnumret baseras på en ruttoptimering som genomförs efter att allt 
gods hämtats in hos kunderna. Sorteringsnumret anger då lastordningen av bilen. Om det 
finns gods med hög prioritet ges en signal om att detta skall transporteras så snart trucken är 
ledig. Högprioriterat gods kan vara sådant gods som skall med en tidigt avgående bil eller en 
bil som endast saknar någon eller några få sändningar eller pallar. 
 
Chaufförerna lastar fjärrbilen på samma sätt som tidigare och kör till ankommande terminal. 
Händelsen Avgått från terminal registreras och lastförteckningen skapas i takt med att bilen 
lastas. När bilen lämnar terminalen skickas lastförteckningen till ankommande terminal. Om 
en pall inte tas med på bilen, syns detta i systemet och orsaken till detta registreras med 
MDF/HDT-handdatorn.  
 
Vid ankommande terminal ser processerna ut på samma sätt. Inga större skillnader finns 
förutom att sorteringen av godset får större betydelse då distributionsbilen skall lastas. Last-
ningen sker utefter en optimerad distributionsrutt som tidigare tagits fram av systemen efter 
det att lastförteckningarna från avgående terminal kommit in i systemen.  
 
Hos kundens kund läses palltaggarna av med MDF-handdatorn för att registrera sändningen 
som levererad och även kvittensen sker på handdatorn. Eventuellt finns en tagg hos kundens 
kund (med specifik information om denne) som läses av innan chauffören läser av pall-
taggarna. På så sätt kan MDF-handdatorn kontrollera att endast rätt pallar lossas. Skulle ett 
misstag ske och chauffören lossar en felaktig pall eller en pall för mycket ges en indikation 
om detta via handdatorn så att felet kan åtgärdas omedelbart.  
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Paket 
På samma sätt som för Variant 1 påverkas inte paketverksamheten nämnvärt i detta lösnings-
förslag med RFID-märkning på pallnivå. Dock kan större kontroll erhållas inom terminalen 
eftersom även paketburarna positioneras på samma sätt som övriga pallar. Paketburarna 
bygger på vanliga pallar samt den demonterbara metallställning som monteras på pallen. 
Därmed kan samma sorts pallar och RFID-märkning användas även till paketburar. 
 

 
Figur 21. Skiss på lösningsförslag Variant 2 

7.3.1 Utvärdering av operationella förändringar: Variant 2 

Möjligheter 
(se även Möjligheter för Variant 1) 
 
Optimerade val av lastportar 
Eftersom alla inhämtningar meddelats redan innan inhämtnings-/fjärrbilen kommer till 
terminalen, finns information om bilens last i systemet och bilen kan destineras till en pass-
ande port. Har bilen hämtat in mycket gods till exempelvis Stockholm, destineras denna till en 
port med så kort avstånd som möjligt till de avgående fjärrbilarna till Stockholm. På så vis 
minskas längden på trucktransporterna. Genom taggen längst bak på bilen och läsaren på last-
kajen säkerställs att rätt bil backar intill rätt lastport vilket förhindrar att gods lastas på fel bil.  
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Sortering av gods 
Eftersom vetskap finns i systemen om vilket gods som skall med en viss linje (fjärr/distri-
bution), kan en lastordning genereras av systemet redan innan allt gods finns inne på 
terminalen. Truckförarna ställer godset i den ordning som det skall lastas ut vid avgående 
port, baserat på ruttoptimeringen/planeringen. Därigenom underlättar truckförarna för 
chaufförerna som endast behöver lasta sin bil utan att först sortera allt gods så som i dagens 
system. Fjärrbilen kan lastas i den ordning som ankommande terminals distributionsbilar 
avgår från terminalen, för att på så sätt minska stressen på nästa terminal. Distributionsbilen 
lastas utefter den rutt den bör köra. Rutten kan dock vara svår att helt bestämma i förväg men 
en ungefärlig planering borde kunna genomföras.  
 
Minskad risk för borttappat gods genom positionering  
Trianguleringen ger en noggrannhet på 2-3 meter. På så vis går det att kontrollera att truck-
föraren ställer godset på rätt ställe och görs inte detta, registreras det i systemet var godset 
finns i stället. Även om gods av någon anledning måste flyttas så registreras dess position i 
systemet då en truck eller ledlåglyftare används på rätt sätt. Hanteringen inom terminalen blir 
säkrare och riskerna för manko och att gods ”försvinner” inne på terminalen minskas.  
 
Prioritering av sändningar vid lastning/lossning 
Även prioritering av gods kan göras automatiskt. Vissa fjärr- och distributionslinjer har behov 
av att lämna terminalen tidigare än andra och då kan gods till dessa linjer prioriteras före 
annat gods. Truckförarna kan få information om att visst gods skall transporteras genast för att 
undvika förseningar på avgående bilar. Även prioriteringar av sändningar vid lastning kan 
genomföras. Är en sändning försenad sedan dagen innan prioriteras den vid lastning för att 
inte riskera att återigen bli kvarlämnad. Detta görs till viss del idag men med ett manuellt, 
visuellt system där sena sändningar märks med en extra pallflagga. Sändningar från viktiga 
kunder kan också prioriteras så att de inte riskerar att bli försenade.  
 
Loggning av truckanvändning 
Med den utrustning som används kan även loggningar på användningen av truckar och ledlåg-
lyftare göras. På så vis kan behovet av personal och utrustning analyseras på ett enkelt sätt. 
Ofta är behovet av truckar och personal väldigt fluktuerande under dygnet. 
 
Svårigheter 
(se även Svårigheter för Variant 1) 
 
Godsets uppbyggnad på pallen 
Det kan vara svårt att garantera att den av systemet gjorda lastplaneringen verkligen fungerar 
då bilen skall lastas. För att detta skall fungera måste komplett och tillförlitlig information om 
godsets storlek finnas till hands. Detta är något som Schenker har problem med i dag.  
Problem kan uppstå med: 
 – skrymmande gods 
 – gods som inte kan stå underst 
 – markplansgods 
 
Optimeringsverktyg  
Optimeringsverktyg saknar till viss del mjuka aspekter och personlig kunskap som en 
chaufför har. Exempelvis vet chauffören kanske att en viss kund har rast mellan vissa tider 
olika dagar och att upphämtningen/leveransen då bör ligga senare/tidigare i rutten. Sådana 
aspekter är svåra att få med i en optimeringsmjukvara. Schenkers nätverk kan även bli mycket 
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komplext då så pass många kunder är inblandade och många transporter skall utföras varje 
dag med olika typer av fordon.  
 
Standardkrav på rörliga lastbärare 
Alla truckar och ledlåglyftare måste vara utrustade med ungefär samma tekniska standard, för 
att RFID-läsare och nätverksklienter skall kunna appliceras och användas på dessa enheter. 
Strömförsörjning behövs till all extra utrustning vilket gör att palldragare som dras manuellt 
inte kan användas. Detta innebär att en viss förnyelse kommer att krävas på terminaler eller 
hos åkerier.  

7.3.2 K/I-analys: Variant 2 

Icke kvantifierade kostnadsposter 
Implementering 
Projektering 
Systemstöd 
Utbildning 
Service och underhåll 
Eventuellt extra truckpersonal  
 
Icke kvantifierade intäktsposter  
Ruttoptimering 
Förbättrad kundservice 
Färre förseningar 
 
Tabell 5 återger styckkostnaderna för den utrustning som behövs för Variant 2. Kostnaderna 
för utrustning är framtagna med hjälp av representanter från den svenska RFID-industrin. 
 
 Utrustning Á pris (kr) 
 MDF/HDT      25 852     
 Fast läsare i port      16 428     
 Antenn till portläsare        1 575     
 UHF-truckläsare      50 880     
 UHF-pallyftläsare      50 880     
 Lastbilstagg           115     
 Grindläsare      18 004     
 Skrivare      22 625     
 Truckdator      26 300     
 Trådlös accesspunkt        2 000     
 WLAN-klienter           700     

Tabell 5. Kostnadsredovisning per enhet utrustning till Variant 2 

7.3.3 Utvärdering: Variant 2 

För Variant 2 gäller större skillnader mellan kostnader och inbesparingar än för Variant 1. För 
Göteborg gäller ungefär förhållandet 1:2 mellan kostnader för utrustning och möjliga inbes-
paringar. För Skara ligger förhållande närmare 3:5 och gällande Sverige totalt är förhållandet 
närmare 3:5 och möjliga inbesparingar 74 % högre än kostnaderna. Av inbesparingarna 
hamnar 85 % på åkerierna. Kostnaden för taggar på bilarna är ej medräknade för respektive 
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terminal utan endast för Sverige. Åkerierna är ju inte alltid Schenker och det kan kanske 
tyckas att dessa inbesparingar inte borde ligga i samma K/I-redovisning. Dock jobbar ju 
Schenker tillsammans och med åkerierna i samma system, varför beräkningar för systemet i 
stort bör redovisas. Hur avtal med mera verkar mellan Schenker och åkerierna behandlas inte 
ytterligare. 
 

7.4 Visioner/möjligheter till användning av RFID: Variant 3  

Märkning på kollinivå 
I detta förslag sker märkningen på kollinivå. Varje kolli är märkt med en RFID-tagg som är 
integrerad i dagens STE. Dock behålls taggarna i pallarna för att lättare kunna hålla ordning 
på godset inom terminalen. Kunden märker allt gods med taggar på samma sätt som streck-
koderna idag. Då chauffören lastar pallarna/burarna på bilen ute hos kund läses palltaggarna 
av på samma sätt som tidigare och informationen skickas till Schenkers system och händelsen 
Inhämtad registreras i systemen. Alternativt kan kunden ha en RFID-portal som läser av allt 
gods som lastas och därefter skickar informationen om lastat gods vidare till Schenkers 
system.  
 
Vid terminalen dras pallarna genom en stor portal där pallens alla kollitaggar läses av och 
identifieras i systemet. Varje kolli och komplett sändning registreras som In på terminal. På 
samma sätt som tidigare sker linjekodningen i trucken och truckföraren får information om 
hur godset ska sorteras vid lastporten. Vid lastning läses alla kollin av med portalen i porten 
och lastförteckningen skapas, se Figur 22. 
 
Alla utgångar från terminalen (dörrar, portar) utrustas med RFID-läsare för att minska 
riskerna för svinn. Mankon minskas också eftersom varje kolli registreras när det anländer 
och lämnar terminalen. Skall ett kolli lastas på en viss bil och det inte är gjort när bilen lämnar 
terminalen ges en signal till chauffören att sändningen inte är komplett. Skulle bilen ändå 
lämna terminalen utan kollit finns detta registrerat i informationssystemet. Chauffören bör 
dock ange orsaken till avvikelsen. 
 
Då sändningen levereras, registreras händelsen Levererad i Schenkers system då pallarna dras 
ut ur bilen. Kunden kan ha en läsare på sin lastport som läser bilens tagg och meddelar 
Schenker/MDF-handdatorn att bilen backat intill. Alternativt kan kunden ha en tagg hos sig 
som chauffören läser av med MDF-handdatorn innan pallarna lossas för att verifiera för 
systemet att sändningen lossas hos rätt kund. Skulle chauffören av misstag försöka lossa fel 
pall, ges en varning om detta via MDF-handdatorn. Om behov finns signerar kunden på den 
pekskärm som finns på MDF-handdatorn för att kvittera leveransen. Även här kan kundens 
kund ha en portal som läser av allt gods som lossas från bilen för att på så sätt få bättre 
kontroll. Informationen skickas därifrån till Schenkers system. Inom terminalen fungerar detta 
system med kollimärkning till största delen på samma sätt som tidigare system med pall-
märkning. Även om märkningen med RFID kan bidra till ett kollibaserat produktionssystem 
behåller förslaget i Variant 3 sändningsbegreppet.  
 
Paket 
Vid märkning på kollinivå kan även paketverksamheten förändras till viss del. Skillnaden 
mellan RFID-lösningar och avancerade streckkodslösningar på paketbanorna är inte så stora 
förutom just valet av teknik. Dock skulle relativt stora ekonomiska vinster kunna tas hem om 
fler automatiserade paketsorteringsanläggningar togs i bruk. Genom att ha en RFID-läsare vid 
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våg- och mätstationen som både kan uppdatera eventuellt felaktig vikt eller volym samt 
ankomst-/avgångsregistrera paketen behövs ingen personal alls till detta. En del terminaler har 
redan denna typ av system med streckkodslösningar men de terminaler där dessa moment 
utförs manuellt kan effektiviseras. Vissa terminaler linjekodar även paketen manuellt och där 
skulle även RFID kunna göra nytta om etiketterna skrevs ut automatiskt, då de passerar en 
läsare.  
 

 
Figur 22. Skiss på lösningsförslag Variant 3  

 
Variant 3b - Portal i bilen 
Det finns framtagna konceptbilar från IBM där en RFID-portal finns monterad i lastbils-
skåpets bakre öppning. Då portalen integreras i bilen registreras allt gods som lastas in i 
skåpet, oavsett var bilen befinner sig. Hade en sådan lösning använts, hade bättre kontroll av 
vad som verkligen lastas på bilen varit möjlig. Ansvarsfrågor tydliggörs och risken för svinn 
och manko minskas. Lösningen skulle ge säkrare hantering från kunden till kundens kund. 
Dock är detta endast ett framtaget koncept och dess kvalitet, tillförlitlighet vid avläsning och 
pris är inte dokumenterat. 
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7.4.1 Utvärdering av operationella förändringar: Variant 3 

Möjligheter 
(se Möjligheter för Variant 2) 
 
Minskad risk för svinn och manko 
Riskerna för svinn och mankon minskar då alla kollin i en sändning registreras då de flyttas in 
eller ut från en terminal. Hantering blir säkrare från det att godset hämtas hos kunden till dess 
att det levereras hos kundens kund. Ansvarsfrågor vid avvikelser blir tydligare då information 
finns om var i kedjan sändningen eller kollit försvunnit. Om svinn eller manko förekommer, 
finns information om vilken del av sändningen som har försvunnit. Denna information 
underlättar om extrasändningar måste genomföras samt om eventuella ersättningskrav 
uppstår. 
 
Transporter på kollinivå 
Skall produktionen av transporter ske på kollinivå, behövs ett enkelt och funktionellt system 
för att identifiera varje kolli. Streckkoder fungerar tillfredsställande i flera av de mer avan-
cerade paketanläggningarna men RFID-utrustning ger fler frihetsgrader än streckkoder, vilket 
kan vara av betydelse om alla kollin skall identifieras. 
 
Svårigheter 
(se Svårigheter för Variant 2) 
 
Tillförlitlighet vid läsning av taggar 
Om godshantering på kollinivå är önskvärd måste tillförlitligheten vid avläsning av taggarna 
säkerställas. Detta kan vara ett stort problem för Schenker då de själva har mycket svårt att 
påverka hur godset packas; varken inuti kollit eller på pallen. Innehåller sändningen vätska 
eller metall, är det i stort sett omöjligt att garantera läsbarheten med dagens teknik vad gäller 
UHF-taggar. Dock är UHF-taggar den typ av taggar som är mest använd till styckegods-
hantering ur kostnads- och prestandahänseende.  
 
Kundrelaterat 
Det kan vara svårt att få med kunderna på att märka allt gods med RFID. Ett lägre pris till 
kund måste kunna erbjudas för att kunderna skall godta det merarbete som tillkommer då 
varje kolli skall taggas individuellt. Kunden måste även ange vilka kollin som finns på varje 
pall, vilket kan vara ett merarbete och kräva andra rutiner än i dagsläget.   
 
Priset 
Priset på utrustning tillika taggar blir betydligt högre med denna variant än de tidigare. I 
stället för att taggarna används ett stort antal gånger i pallen används nu även engångstaggar 
för motsvarande en halv miljon kronor dagligen.   

7.4.2 K/I-analys: Variant 3 

Icke kvantifierade kostnadsposter 
Implementering 
Projektering 
Systemstöd 
Utbildning 
Service och underhåll 
Eventuellt extra truckpersonal  
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Icke kvantifierade intäktsposter  
Ruttoptimering 
Förbättrad kundservice 
Färre fel 
 
Tabell 6 återger styckkostnaderna för den utrustning som behövs för Variant 2. Kostnaderna 
för utrustning är framtagna med hjälp av representanter från den svenska RFID-industrin. 

 
 Utrustning  Á pris (kr) 
 MDF/HDT 25 852 
 Fast läsare i port 16 428 
 Antenn till portläsare   1 575 
 UHF-truckläsare 50 880 
 UHF-pallyftläsare 50 880 
 Lastbilstagg      115 
 Grindläsare 18 004 
 Skrivare 22 625 
 Truckdator 26 300 
 Trådlös accesspunkt   2 000 
 WLAN-klienter            700    
 Etikett (STE/RFID)           1,33    

Tabell 6. Kostnadsredovisning per enhet utrustning till Variant 3 

7.4.3 Utvärdering: Variant 3 

För Variant 3 är skillnaderna mellan kostnader och möjliga inbesparingar högre för Göteborg 
och Skara men lägre för Sverige totalt. Detta härrör framför allt från att kostnad för kolli-
taggar och biltaggar inte är medräknade för de respektive terminalerna utan endast på Sverige 
totalt. Att ta med taggkostnader per terminal vore missvisande eftersom fjärrbilar och kollin 
inte hör till en viss terminal, utan systemet som helhet. För Göteborg är förhållandet knappt 
1:2. Skara uppvisar samma förhållande och Sverige totalt har ett förhållande på drygt 2:3.  
 

7.5 Förslag till system för övriga flöden 

7.5.1 Förslag på användning av RFID i Logistikcenter, Bäckebol 

Vid godsets ankomst till Bäckebol är alla kollin märkta med påstämplade nummer. Detta 
innebär att mycket manuellt arbete behövs då alla kollin skall märkas för att sedan kunna 
ställas på en lagerplats. I dag sorteras godset på en pall med liknande gods innan pallen märks 
med en pallflagga. Därefter körs pallen in i en närliggande lokal där den bryts och läggs på ett 
rullband. Därefter märks varje kolli för sig med en streckkod innan det staplas på en pall för 
att ställas i ställage. Hade alla kollin i stället varit märkta med RFID-taggar redan från lever-
antör hade mycket manuellt arbete kunnat sparas in. Dels hade inte data behövt fångas i så 
många steg och dels hade inte kollin behövt hanteras så pass många gånger från bilen till 
hyllan.  
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7.5.2 Förslag på användning av RFID på Electrolux flak, Skara 

Genom att utrusta flaken med RFID-märkning och sätta upp portalläsare i alla eller vissa 
portar skulle det gå att få bättre kontroll på var flaken befinner sig. Ansvarsfrågan inom 
Schenker vad det gäller att skicka tillbaka flaken till terminalen i Skara eller fabriken blir 
tydligare då kontrollen finns om var varje flak befinner sig. Bristsituationer skulle kunna 
förhindras lättare om riktade åtgärder kan sättas in snabbare då flaken börjar sina. RFID-
märkning på flaken skulle kunna utgöra ett bra studieobjekt för fortsatt arbete och prövning av 
RFID-teknik inom Schenker. Antalet enheter är begränsat och flaken rör sig endast inom 
Schenkers och Electrolux verksamheter. 
 

7.6 Sammanfattning av RFID-förslag på Schenker 

De olika förslagen grundar sig på märkning på antingen kollinivå eller pallnivå. Märkningen 
på kollinivå har fördelen att risken för att kollin skall försvinna minskas. Givetvis går det att 
stjäla ett kolli även om det är märkt med en RFID-tagg men detta försvåras. Risken för att 
kollin tappas bort eller försvinner minskas då kollit registreras vid varje händelse och avvik-
elser meddelas personalen. Dock är kollimärkning dyrt då taggkostnaden är avsevärt högre än 
en vanlig STE med streckkoder. Dessutom är RFID-tekniken inte helt mogen för märkning på 
kollinivå. Tillräcklig läsbarhet av taggar är ännu inte uppnådd för att Schenker skall kunna 
användas sig av denna märkningsmetod. Nyligen har tester gjorts av tyska Metro där läsbarhet 
på 98.5 %106 uppnåddes i miljöer liknande de som finns hos Schenker med RFID-taggat gods 
av olika material, på en pall. Värdet kan anses mycket bra men det saknas fortfarande 1.5 % 
(ca 1 100 sändningar per dygn) för att systemet skall vara så pass tillförlitligt att Schenker kan 
använda det. Teknik och prestanda på läsare utvecklas ständigt och läsbarheten ökar kontin-
uerligt vilket innebär att det kan vara en tidsfråga innan kollimärkning är tillräckligt mogen 
för styckegodshantering. 
 
Pallmärkning å andra sidan är en pålitligare teknik som används av bland andra Svenska 
retursystem. När ett system för pallmärkning väl är i användning är detta en mer kostnads-
effektiv lösning än kollimärkning. De löpande kostnaderna borde till och med vara lägre än de 
för dagens pallöverföringssystem eftersom enklare och bättre kontroll på pallsaldon erhålls. 
Dock kan de initiala kostnaderna bli höga då de RFID-märkta pallarna skall införskaffas. Görs 
detta över en längre tid och genom ersättning av förbrukade vanliga pallar, blir inte 
merkostnaden så stor. Pallmärkning kan bidra till bättre kontroll över godset men inte 
förhindra svinn och manko på samma sätt. Det försvårar för hela pallar att försvinna eller 
hamna på fel ställe men för enstaka kollin skiljer sig denna lösning inte mot dagens. 
 
Samtliga förslag (framför allt Variant 1, 2, 3) erbjuder flera möjligheter till positiva 
förändringar i Schenkers verksamhet. Effektiviseringar och eliminering av vissa manuella 
arbetsmoment samt högre kvalitet i produktionen kan på flera sätt uppnås med RFID. Lika-
fullt innebär RFID en hel del svårigheter innan de positiva effekterna visar sig. System och 
rutiner måste, med största sannolikhet, förändras och robust infrastruktur med god läsbarhet är 
en nödvändighet om RFID skall bli lönsamt. Dock uppvisar samtliga förslag möjliga årliga 
inbesparingar som är mellan 7 och 74 % högre än de initiala kostnaderna för utrustning. 
Kostnad för utrustning är emellertid endast en del av en implementerings totalkostnad och kan 
grovt uppskattas som 25 - 35 % av totalkostnaden för ett införande av RFID. De redovisade 
förslagen har dock inte lönsamhet som huvudsakligt syfte utan skall snarare visa på hur 
                                                 
106 http://www.packnyheter.se/default.asp?id=1762&show=more, 2007-01-17 
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RFID-teknik kan användas inom Schenker. Förslagen är mer tänkta att fungera som något 
slags smörgåsbord där det går att använda de delar som är mest intressanta beroende på vilken 
funktion som eftersträvas. 

7.6.1 Diskussion kring resultat och felkällor 

RFID och streckkoder som samtidig märkningsmetod 
Alla beräkningar är baserade på att endast RFID används som märkningsmetod. Det är ett 
scenario som troligen ligger ett stort antal år framåt i tiden och en eventuell övergång till 
RFID-märkning sker gradvis. Därför bör frågan ställas om hur en viss bibehållen andel 
streckkoder som märkningsmetod påverkar RFID-systemet och de egenskaper som 
presenterats tidigare. Det är svårt att förutsäga hur ett sådant system skulle fungera. Vilka av 
de ovan presenterade positiva egenskaperna skulle försvinna om även streckkoder användes 
till viss del? Automatisk linjekodning skulle inte kunna utföras helt och hållet. Om godset 
måste linjekodas skulle sändningarna med streckkodsmärkning behöva linjekodas manuellt 
och fraktsedeln fästas på godset som idag. Då skulle truckföraren behandla detta gods på ett 
oförändrat sätt. Sortering av gods kan fortfarande genomföras men det bygger på att truck-
föraren läser in fraktsedelns streckkod till truckdatorn som visar sorteringsnumret. Automatisk 
ankomst- och avgångsregistrering kan inte utföras. Däremot kan detta ske för RFID-märkt 
gods medan streckkoderna måste läsas manuellt som idag. Manko och svinn skulle endast 
påverkas för de kollin/pallar som är RFID-märkta. Systemstöden skulle fortfarande behöva 
utvecklas för att klara RFID-märkning, samtidigt som de även måste klara streckkods-
märkning. Detta torde dock inte innebära några större problem eftersom informationen är 
densamma oavsett märkningsmetod. Troligen skulle dock all händelseregistrering behöva 
göras i realtid för att kvalitén på informationen inte skall bli lidande. RFID-märkning är dock 
i sig inte lösningen på alla problem, men dess förmåga till automatiserad datafångst möjliggör 
för förändringar och effektiviseringar. 
 
Extrapolering 
Vissa beräknade kostnader är framtagna baserade på värden extrapolerade från de studerade 
terminalerna Skara och Göteborg. Extrapoleringen är baserad på diverse olika uppgifter för de 
studerade terminalerna och statistik från alla övriga terminaler och den totala inrikestrafiken. 
Extrapolering av dessa värden är inte en metod som ger helt tillförlitliga data. Tillförlitlig-
heten beror bl.a. på hur väl de studerade objekten stämmer överens med övriga objekt samt 
även hur pass väl beräkningen av de uppgifter som extrapoleringen baseras på är utförd. 
Extrapoleringen ger dock en bra uppskattning om vilka resultat som kan komma att före-
ligga. Eftersom examensarbetet varit begränsat tidsmässigt har extrapolering ansetts (av 
författaren och uppdragsgivaren) vara en godtagbar metod för att ta fram siffror gällande 
inrikessändningar i Sverige. 

7.6.2 Känslighetsanalys av RFID-systemen 

Ju mer avancerade och automatiserade system som skall användas i en verksamhet, desto 
högre krav ställs på systemens tillförlitlighet och funktionalitet. Detta kan vara ett problem för 
RFID-system eftersom det finns vissa tekniska och fysikaliska begränsningar med radiofrek-
vensteknik. Exempelvis kan en tagg missas att läsas av om någonting av metall kommer 
mellan läsaren och taggen då avläsningen skall ske. Detta skulle innebära att en händelse-
registrering inte skulle ske. Effekten av detta är svår att återge och är beroende på systemets 
logik. Om ett kolli saknas vid utlastning från T1 men läses in vid lossning på T2 borde detta 
inte innebära något problem. Om däremot taggen inte läses av vid leverans hos kund uppstår 
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administrativa problem eftersom den registreras som saknad eller försenad. Händer samma 
sak vid inhämtning hos kund kan detta innebära problem för planeringen av efterföljande 
händelser i transportkedjan.  
Skulle ett antal fasta läsare gå sönder eller inte fungera temporärt, skulle troligen problem 
uppstå, särskilt om det inträffar när beläggningen på terminalen är hög. Beroende på hur pass 
avancerade funktioner som finns i datasystemet, som t.ex. ruttoptimering eller bokning av 
plats på kommande linjer osv, finns risk att verksamheten blir lidande. Fördelen med mindre 
automatiserade och raffinerade lösningar är att de blir mindre känsliga för störningar.  
 
Vid en eventuell övergång till RFID-märkning måste aspekter som de ovan beaktas. Ett bra 
sätt är att utföra ”What if-analyser” då systemen konstrueras för att på så sätt bygga bort 
eventuella svagheter. Vad blir följderna Om det här inträffar? eller Om det där inträffar? osv. 
 

7.7 Kartläggning av RFID hos Schenker  

Förutom punkterna i 5.6 ovan kan RFID påverka Schenker på följande vis: 
 
Fördelar med RFID för Schenker:  
 

• Förenklad ankomstrapportering av gods då ingen avläsning av fraktsedlar behöver 
göras. Godset ankomstrapporteras genast då det passerar lässtationen på väg in i 
terminalen. Transportinstruktionen finns i elektronisk form och kan visas på en 
truckdator eller handdator vid kontroll av godset då Schenker tar över ansvaret från 
åkaren. 

 
• Säkrare ankomstrapportering av gods. När godset passerar lässtationen in i terminalen 

läses taggen av. Så länge som systemet är byggt så att alla taggar kan läsas, går det 
inte att missa ankomstrapporteringen vilket skulle ge fullständig kontroll av godset 
som kommer in på terminalen.  

 
• Snabbare ankomstrapportering av gods eftersom avläsningen sker när bilen lossas. 

Inget extra arbete utförs som i dagsläget då chaufförerna läser in alla fraktsedlar med 
en streckkodsläsare. 

 
• Eliminering av fellastningar, glömt gods med mera. Logik kan byggas in i systemet 

som anger att en pall är på väg till fel ställe med en truck eller på väg att lastas i fel bil. 
Varningssignaler kan då ges till personalen så att felet uppmärksammas och rättas till.   

 
• Ökad informationsmängd kan effektivisera verksamheten. Finns information i ett 

tidigt skede om vilket gods som skall med på en viss fjärr-/distributionsbil kan bilens 
rutt och lastordning optimeras i förväg.  

 
• Förbättrad kundservice. Det går att agera snabbare och meddela kunder om försening 

med mera om korrekt information ges tidigt om platsbrist på fordon. Skulle en extra 
fjärrbil behövas mellan två terminaler, finns större möjlighet att ordna detta om denna 
information finns i ett tidigt skede.  
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Faror/nackdelar med RFID för Schenker:  
 

• Utrustning, taggar och läsare fungerar annorlunda tillsammans i varierande miljöer 
och omkring olika material, vilket försvårar i en terminalmiljö med olika sorters gods. 
Det finns ett stort antal olika taggar beroende på hur de ingående komponenterna 
varieras (beskrivet ovan, 5.2.1). Läsutrustning och övrig utrustning kan också varieras 
på skilda sätt. Inom en terminal behandlas väldigt diversifierat gods att det kan 
innebära svårigheter att välja ett väl fungerande system. För att undvika problem krävs 
noggrann planering och tester av hårdvaran in de aktuella miljöerna. 

 
• Alla de 42 000 kunderna ska sätta taggarna på rätt ställe för att Schenker ska kunna 

läsa dem. Taggens placering på ett kolli beror på vad kollit innehåller och hur det är 
emballerat. Placeras taggen på ett olämpligt ställe kan den bli oläsbar. Detta skulle 
innebära stora problem för Schenker. Lastas många kollin på samma lastbärare, kan 
Schenker få problem beroende på hur pallen är byggd. 

 
• Det kan vara svårt att få kunderna att inse nyttan med RFID. Schenker har i dagsläget 

till viss del problem med att få kunderna att använda och skicka transportbeställningar 
via EDI. Alla kunder anser nog inte att RFID är något för dem och fokuserar på annat. 
Schenker å sin sida kan inte tvinga kunderna att använda tekniken. Investerings-
kostnaden kan även hos kunden bli av betydande storlek. Incitament i form av lägre 
transportpriser kan erbjudas till de kunder som märker sina sändningar med RFID. 

 
• En risk är att det kan vara svårt att få kunderna att använda samma RFID-standard som 

Schenker. Av 42 000 kunder vore det anmärkningsvärt om alla utan betänkligheter 
anpassade sina verksamheter till samma standard som Schenker. Om så inte är fallet 
kan det bli både mycket dyrt och svårt för Schenker att implementera fungerande 
system.   

 

7.8 Möjliga implementeringsstrategier för Schenker  

Det finns egentligen bara tre olika strategier för hur Schenker kan förhålla sig till den RFID-
våg som finns idag. En strategi är att inte bry sig om den alls och tro att all uppståndelse som 
råder lägger sig så småningom. Det är dock inte troligt och vore nog ett misstag eftersom 
företagets konkurrenter i viss utsträckning redan börjat utforska tekniken. Att hamna på efter-
kälken redan från början skulle kunna vara ett stort misstag. Stora och viktiga kunder är av allt 
att döma de som först kommer att börja använda RFID i större skala. Att som logistikentre-
prenör ligga efter redan från början innebär att företaget blir mindre konkurrenskraftigt 
gentemot dessa stora kunder. 
 
En andra strategi är att börja utforska tekniken och dess påverkan på den egna verksamheten 
men att låta kunderna ta första steget och ställa krav om RFID. På så vis går företaget inte in 
på fel spår och därmed riskerar att förlora spenderat investeringskapital. Det finns dock ett 
stort problem med denna strategi. Den dagen då kunderna ställer krav, kan kraven på teknik 
vara lika varierande som kunderna. Ett av problemen med RFID är just att det finns så många 
alternativ vad det gäller utrustning, frekvenser och standarder med mera. Beroende på 
materialet på det som kunderna tillverkar och senare skickar använder kunderna varierande 
RFID-applikationer. Idag finns dock läsare och annan utrustning som klarar av olika sorters 
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taggar och olika frekvensområden men dessa är dyrare än de system som är anpassade för 
enstaka applikationer.  
 
Den tredje strategin är att Schenker går i spetsen och utforskar den teknik som skulle passa 
företaget bäst. Utifrån detta kan företaget sedan ställa krav på eller ge incitament till sina 
kunder att använda rätt typ av RFID-märkning. På så vis skulle Schenker kunna styra sina 
kunder på ett annat sätt och samtidigt använda sig av billigare och enklare teknik. Samtidigt 
finns möjligheten att ”fel” teknik används och att kunderna inte nöjer sig med vad Schenker 
bjuder ut. Risken finns att både tid och pengar investerats på teknik som inte kommer till 
användning. 
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8. RESULTAT 
Nedan ges svar på de frågeställningar som ställdes i det första kapitlet efter att syftet brutits 
ner. Slutligen ges en tänkbar tidsplan för RFID samt förslag på hur Schenker kan fortsätt att 
använda tekniken.  
 
 
RFID i sig gör inte förändringarna – RFID är en möjliggörare av förändringar. Egentligen är 
RFID endast en informationsbärare så som streckkoder, handskrivna adresslappar, ljussignaler 
eller någon annan beprövad teknik. Däremot har RFID egenskaper som gör att tekniken, 
tillsammans med logiskt utformade systemstöd kan effektivisera olika typer av verksamheter, 
däribland logistik och terminalverksamheter. Dock kan verksamhetens utseende och rutiner 
behöva förändras för att möjliggöra RFID-teknikens funktioner. Troligen kan stora föränd-
ringar tvingas fram om alla positiva ”spin off”-effekter skall kunna tas tillvara. Genom att få 
automatiserad, kontinuerlig och mer tillförlitlig datafångst kan data till högre grad användas 
till kontroll och analys av flöden och processer. Kvalitén på produktionen kan höjas och 
antalet avvikelser minskas. Vid förändringsarbeten och simuleringar av förändringar i verk-
samheten är indata av avgörande karaktär för beräkningar och simuleringar. Genomförs en 
lyckad implementering av RFID-teknik är mycket vunnit gällande datainsamling men detta 
kan vara svårt med de fysikaliska begränsningar som finns i tekniken. 

8.1 Återkoppling till frågeställningarna i syftet 

[1] Marknadsanalys. 
Användningen av RFID ökar alltmer globalt. Framför allt är det större och välutvecklade 
nationer som USA, Japan och flera europeiska länder som har anammat tekniken mest. 
Användningen inom rena logistiksammanhang som exempelvis styckegodshantering är inte 
särskilt utvecklad ännu. Mestadels är det mindre tester och försök som görs men tekniken är 
både relativt dyr och har inte den tillförlitlighet i funktion som eftersträvas för storskalig 
användning. Troligtvis behövs fler stora aktörer som drar utvecklingen åt rätt håll. Dock finns 
en del system som använder RFID i verkliga flöden. I USA har detaljisten Wal-Mart och US 
Department of Defense varit drivande i RFID-frågor vilket spridit ringar på vattnet då de ställt 
krav på sina underleverantörer. I Europa har detaljisten Metro börjat arbeta på samma sätt 
vilket påverkar logistiken till stor del. För övrigt är det mest mindre pilotprojekt som genom-
förs för att testa teknikens möjligheter. Annars används RFID inom läkemedelsbranschen för 
att säkerställa ett läkemedels äkthet. Andra användningsområden är företrädesvis olika mindre 
system för identifiering av t.ex. artiklar, produktionsutrustning, nyckelkort och boskap. RFID-
branschen har i flera år både förutspått och önskat att teknikens genomslag snart skall komma 
på bred front. Dessa förhoppningar har dock ideligen skjutits framåt men den samlade bedöm-
ningen är att det stora genombrottet kommer under 2008 och att tekniken kommer att fortsätta 
utvecklas stadigt de närmaste fem till tio åren.  
 
[2] RFIDs framtid. 
I dagsläget testas och används RFID framför allt i mindre, stängda system vad gäller 
styckegods. I mindre system där antalet taggande enheter inte är så stort finns bra chanser att 
få lönsamhet i investeringarna. Infrastrukturen med läsare, antenner och datasystem utgör en 
betydande andel av kostnaden vid ett uppbyggande av system. Mindre, stängda system kräver 
ofta inte lika mycket infrastruktur som öppna system och det är även lättare att få allas önske-
mål tillfredsställda om endast några få aktörer är inblandade. Allt eftersom fler aktörer ser 
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nytta i RFID och kunskapen om tekniken förbättras, kommer systemen att bli större och större 
och integrera fler parter i försörjningskedjorna. Tidigare har standarder saknats, men detta är 
inte längre ett så stort problem att det borde hindra planer på implementeringar. Framtida 
tillämpningar är framför allt i logistiksammanhang, inom detaljhandeln och läkemedels-
industrin samt i vardagen med allehanda föremål som samarbetar med varandra för att 
förenkla vårt leverne. I takt med att prestanda på utrustning förbättras samt att priserna går ner 
förväntas användningen öka, eftersom det totala priset på systemen anses vara en av brom-
sarna för användning på bred front. Märkning med RFID på artikelnivå, på samma sätt som 
streckkoder idag, anses vara den största och mest betydelsefulla applikationen för RFID om 
den blir verklighet. 
 
[3] RFID i styckegodshantering. 
Fördelarna med RFID för Schenkers del är i första hand de egenskaper tekniken har då flera 
taggar kan läsas av samtidigt utan fri sikt och på flera meters avstånd. Detta underlättar 
datafångsten vid händelseregistreringar och gör att information om sändningen eller kollit kan 
fångas in enklare och exaktare. Häri ligger den stora fördelen med RFID. Ytterligare beror 
värdet av möjligheterna till bättre information i systemen, på vad den insamlade informa-
tionen används till. Tekniken som sådan med automatiserade händelseregistreringar kan bidra 
till effektivare processer som sparar pengar, men för att få hög lönsamhet i de stora invester-
ingar som behövs krävs att användningsområdena för informationen utvecklas ytterligare. 
Olika typer av optimering, simulering och förbättrade analyser av flöden och processer som 
behöver tillförlitlig data i tillräckliga mängder kan bidra till att öka lönsamheten i en 
verksamhet. Nackdelarna med tekniken ligger främst i de stora kostnader som krävs för 
systemens infrastruktur, både vad det gäller hårdvara och mjukvara. Vidare är tekniken i sig 
inte riktigt mogen för tillämpningar i styckegodsmiljöer där godset är av varierande slag och 
emballage. När tekniken en gång blir mogen kommer nog märkning på kollinivå att användas 
för att öka säkerhet och spårbarhet. 
 
[4] När, var, varför/varför inte ska Schenker använda RFID? 
För att Schenker skall kunna ta till sig och använda tekniken krävs att priserna på både taggar 
och läsutrustning går ner. Vidare måste prestanda förbättras på viss utrustning och tillförlit-
lighet vid avläsning säkerställas, beroende på vilken nivå märkning skall ske. Schenker 
bedriver sin verksamhet i ett mycket stort och öppet system och är även till viss del beroende 
på sina konkurrenter, vad gäller storskalig RFID. Det innebär att företaget behöver fler 
drivande aktörer men även att hela transportnäringen i viss mån är drivande för att RFID skall 
kunna bli användbar i den allmänna verksamheten. Men även i dagsläget finns flöden inom 
Schenkers verksamhet där RFID kan användas och med stor sannolikhet även bli lönsamt. 
Finns en önskan att börja använda RFID i verksamheten, bör flöden mellan ett fåtal kunder 
undersökas. Relativt stängda flöden med mer högvärdigt gods lämpar sig troligtvis bäst för 
användning av RFID. Bättre kontroll av högvärdigt gods försvarar kostnaderna för systemet 
på ett bättre sätt än lågvärdigt gods. Mindre system kan även möta de olika parternas önske-
mål enklare och ger ett enklare projektgenomförande. Schenker bör nog vänta med att testa 
större problem då det kan vara svårt med tillförlitligheten rent lönsamhetsmässigt. 
 
[5] Hur kan RFID användas av Schenker? 
Ett eventuellt RFID-system i Schenkers verksamhet grundar sig framför allt på val av 
märkningsmetod. Antingen kan kollin märkas med RFID-taggar eller så märks lastbärare i 
form av pallar och burar. Märkning på kollin kan nog inte existera som enda metod med så 
stor framgång utan troligen behövs även märkning på lastbärarnivå. Oavsett hur det blir 
kommer verksamheten att förändras till viss del då flera manuella arbetsmoment kan auto-
matiseras. Mestadels försvinner arbetet med händelseregistreringar och inläsning samt linje-
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kodning av fraktsedlar. Även utveckling av produktionen kan komma att ske då mer informa-
tion kan samlas in om sändningarna som i sin tur kan användas för att effektivisera och höja 
kvalitén i verksamheten. Investeringarna för ett fungerande system kan komma att bli av 
betydande storlek beroende på applikation. Hårdvara i form av läsutrusning och datorsystem 
måste anskaffas och olika systemstöd måste förändras och nyutvecklas.  
 
[6] Analys av RFID på Schenker. 
Vid ett eventuellt införande av RFID på Schenker finns flera stora kostnadsposter där utrust-
ning är en av dessa. Detta är den enda kostnaden som är beräknad i projektet. Vissa poster för 
möjliga årliga inbesparingar i form av effektiviseringar och kvalitetsförbättringar har även 
beräknats. Vid en jämförelse av dessa två poster är möjliga inbesparingar mellan 7 och 74 % 
större än kostnaden för utrustning på Sverigenivå. Kostnaden för hårdvara kan grovt sett ofta 
uppskattas som 25 - 35 % av systemets totalkostnad. Jämförelsen av dessa två poster ger 
endast ett begrepp om vilka kostnader och möjligheter som en investering på RFID-teknik 
skulle innebära. Om RFID införs, skulle det innebära att manuella arbetsmoment med mesta-
dels händelseregistrering och indatabearbetning skulle försvinna. Dock kan investeringen ses 
som mycket stor för ett företag som Schenker, eftersom vinstmarginalerna traditionellt sett är 
låga inom transportbranschen.  

8.2 Tidsplan för RFID på Schenker 

Innan RFID kan bli aktuell i större skala på Schenker, krävs att priserna på både utrustning 
och taggar går ner. Beroende på vilken typ av applikation som används, blir priset på taggar 
mer eller mindre avgörande. Används en applikation där märkning sker på kollinivå, blir 
taggpriset ytterst avgörande eftersom antalet kollin är mycket stort inom Schenkers nätverk, 
ca 40 miljoner kollin passerar årligen Schenkers verksamhet. Sen måste även den tekniska 
prestandan på läsutrustning bli bättre för att en sådan lösning ens skall bli värd att utreda. I 
dagsläget hade märkning på kollinivå inte fungerat tillfredsställande. Om en lösning med 
märkning på lastbärarnivå skall bli aktuell krävs nog att fler stora aktörer arbetar i samma 
riktning i RFID-utvecklingen som Schenker, detta med tanke av det ytterst öppna system som 
företaget verkar inom. Ett införande av RFID i bred bemärkelse kan nog bli aktuellt tidigast 
om fem till tio år, med tanke på systemets komplexitet och inställningen till RFID i Sverige. 
 
Om ett sådant införande skall bli aktuellt, krävs att mindre applikationer startas upp där 
lärdomar om tekniken kan dras och intern kunskap inom företaget införskaffas. Mindre 
lösningar i mer stängda system, exempelvis mellan två kunder eller mellan en kund och 
Schenker, kan tekniskt sett vara möjliga redan i dagsläget.  
 

8.3 Rekommendationer  

Priset är den viktigaste aspekten (tillsammans med systemets funktionalitet som i slutändan 
hänförs till monetära termer) som är underlag för ett beslut om en eventuell RFID-
implementering för Schenkers del. Om lönsamhet inte kan garanteras inom en rimlig tid, 
kommer ett införande av RFID inte att prioriteras. För att det över huvud taget skall bli 
aktuellt att införa RFID i Schenkers verksamhet, måste kunderna kunna se nyttan med RFID. 
Kunderna måste oavsett nivå av märkning (pall eller kolli) göra ett merarbete jämfört med 
idag då sändningen förbereds. Idag behöver kunden bara lägga godset på pallen och fästa 
fraktsedeln på godset innan chauffören som hämtar in godset kommer. Med RFID på pallnivå 
måste sändningen kopplas till det/de EPC som finns i pallen som sändningen lastas på. Detta 
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innebär att friheten med att lasta sändningen på valfri, godkänd pall försvinner. EPC måste 
även meddelas Schenker på något sätt vilket innebär att en viss pall måste läggas undan i 
väntan på att bli lastad med en viss sändning, om sändningens EDI skickades långt i förväg. 
Ett bra sätt för Schenker att visa kunderna nyttan med RFID är att ge ekonomiska incitament 
för RFID-märkta sändningar på samma sätt som med EDI-sändningar. För att detta skall 
kunna bli aktuellt, krävs att Schenker får hög lönsamhet från ett införande av RFID. Dock kan 
Schenker tvingas införa tekniken om ett lagkrav om RFID-märkning ställs på leverantörer och 
transportörer för ökad spårbarhets skull. 
 
Efter projektets genomförande är rekommendationen till Schenker att hålla sig till strategin att 
börja utforska tekniken allt mer men låta kunderna ta de första stora stegen mot ett brett 
användande. När den dagen kommer då kunderna efterfrågar RFID, är det viktigt att kunna 
möta efterfrågan på ett förtroendeingivande och robust sätt baserat på kunnande. Genom att 
utforska och testa tekniken på lämpliga, mindre flöden kan en sådan kunskap erhållas.  
Troligtvis kommer Schenker att när marknaden är mogen tillsammans med större aktörer 
kunna gå mot RFID-märkning som identifieringsmetod för gods- och pakettransporter. Även 
prisläget och kvalitet på utrustning i dagsläget antyder att det kan vara en bra idé att vänta 
med ett eventuellt införande. Ju mer använd tekniken blir, desto lägre blir priserna, samtidigt 
som högre krav ställs på prestanda vilket gynnar utvecklingen. Om ett införande av RFID blir 
verklighet är det viktigt att tidigt planera för och investera i en robust, systemmässig och 
teknisk grund. Genom att börja bygga på en robust grund blir framtida utökningar både 
enklare och billigare att genomföra. Detta åstadkommes huvudsakligen genom att planera väl 
för nuvarande och framtida behov. Ett exempel kan vara att använda portaler för avläsning av 
palltaggar som har möjligheten att byggas ut till en större portal för avläsning av enskilda 
kollin på en pall.   
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9. SLUTGILTIG DISKUSSION 
Detta sista kapitel är till för att kortfattat diskutera projektet och dess resultats relevans. En 
kort beskrivning av hur arbetet fortsättningsvis kan användas ges slutligen. 

9.1 Relevans 

Arbetet hade som mål att reda ut hur RFID kan användas i verksamheten. De förslag på 
förändringar som presenteras är endast jämförda med dagens system och inte med tänkbara 
utvecklingar av streckkodssystem. Det innebär att det kan finnas bättre och mer ekonomiska 
metoder för att få nämnda resultat med streckkodssystem. Streckkodssystem är väl kända 
inom industrin och fungerande infrastruktur är väl utvecklad. Därför kan det vara svårt att 
avgöra hur pass stor betydelse projektets resultat har för framtida planer på en vidareutvecklad 
produktionsteknik. För det behövs en utredning om vilka konsekvenser ett tekniskt mer 
sofistikerat streckkodsystem skulle medföra. Dock har arbetet visat på de mycket positiva 
effekter RFID kan ha på verksamheten, varibland många av dessa är omöjliga att uppnå med 
ett streckkodssystem.  
 

9.2 Resultaten 

Eftersom vissa avgränsningar är gjorda i projektet, kan det vara svårt att tolka hur pass väl 
resultaten är applicerbara i Schenkers verksamhet som den fungerar och ser ut idag. Avgräns-
ningarna är gjorda eftersom en tidsbegränsning finns i projektet och dessutom har det varit 
nödvändigt att genomföra vissa förenklingar av verkligheten. Dock demonstrerar arbetet 
några uppenbara exempel på flöden och verksamheter där RFID kan ge nytta åt Schenker. 
Även om den generella gods- och paketverksamheten inte är helt mogen för ett införande på 
bred front, visar resultaten på att det finns ett flertal flöden där RFID kan bli användbart. 
 
Resultaten kan även diskuteras med avseende på tillförlitlighet. De data som studerades 
valdes från tidsperioder då fullständiga data fanns tillgängliga. Huruvida dessa tidsperioder är 
jämförbara med andra tidsperioder är svårt att säga och förändringar i statistik sker kontin-
uerligt, varför resultaten kan bli annorlunda om analyserna görs om vid en annan tidpunkt. 
Vidare baseras vissa av beräkningarna och analyserna på intervjuer, vilket kan innebära 
brister då den erhållna informationen kan vara subjektiv även om flera personer intervjuas.  
 

9.3 Fortsatt användning av resultaten 

Om önskemål om användning av RFID uttrycks från kunder, kan arbetet användas för att få 
information om tekniken och i grova drag analysera önskemålens lönsamhet. Dock kommer 
vissa beräkningar att relativt snart bli inaktuellt då det kontinuerligt sker en prisminskning på 
utrustning. Schenker reagerar nog i stor skala först när kunderna börjar ställa krav. 
Beräkningarna av kvantiteter på utrustning kommer dock att vara aktuella en tid framöver. 
Förslagen om hur RFID kan användas i Schenkers verksamhet kan även användas för vidare 
utveckling om planer på en implementering av RFID finns. För att kunna göra djupare och 
mer precisa analyser av hur RFID lämpar sig för Schenker, behövs mer noggranna och mindre 
avgränsade utredningar. 
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Maria Lökholm, Processansvarig, HK (fortlöpande) 

Johan Malm, VD Datema Artimas AB, Göteborg (2006-11-24) 

Anna Mellström, Arbetsledare Indataavdelningen, Skara (2006-11-14) 

Kenneth Pevny, Terminalchef, Borås (2006-09-29) 

Mats Rasmusson, Trafikplanerare, HK (2006-11-23) 

Mattias Sahlin, Arbetsledare Paket, Bäckebol (2006-09-19) 

Gunnar Schrewelius, Schenker Consulting (2006-09-08) 

Per Stenberg, Processansvarig Indata, HK (fortlöpande) 

Charlotta Sundin, Gruppchef Indata, Bäckebol (2006-09-18, 2006-10-31) 

Ulla-Britt Tengelin, Speditionschef, Skara (2000-11-08) 

Håkan Wedin, Produktionschef, Skara (fortlöpande) 

Urban Wernersson, Arbetsledare Gods, Bäckebol (fortlöpande)  

Peter Winberg, Terminalchef, Helsingborg (2006-10-02) 

 

 


