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Förord 

 

Bakgrund till projektet 

SBUF projekt 12277 – ”RFID i bygglogistik med inriktning på fönsterleveranser” har 

genomförts på NCC Teknik mellan oktober 2009 och juni 2010 av en projektgrupp 

bestående av Stefan Dehlin och Johanna Fredhsdotter med stöd av koordinator Christina 

Claeson-Jonsson. Till projektet har också kopplats en referensgrupp bestående av Thomas 

Olofsson, LTU, Mats Öberg, NCC, Pierre Svensson, Elitfönster och Johan Malm, 

Optidev. Diskussioner har också hållits med Mattias Olander på Prolog.  

Vi vill tacka alla i projektgruppen och referensgruppen som förtjänstfullt har bidragit med 

sina erfarenheter och konstruktiva idéer. Sist men inte minst vill vi också tacka Svenska 

Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF, och NCC Construction Sverige som med sitt 

stöd har gjort det möjligt för oss att genomföra projektet.   
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Sammanfattning 

Denna rapport redovisar resultat från studien Användning av RFID i bygglogistik med 

inriktning på fönsterleveranser. Studien som genomfördes mellan oktober 2009 och juni 

2010 av NCC i samarbete med Optidev och Elitfönster finansierades av SBUF och NCC.  

Studien har till grund i behovet att utveckla och effektivisera informationsflöde och 

planering i materialflödet. Tesen är att användning av RFID, Radio Frekvens 

IDentifiering, har stor potential att bidra med ”förbättrat dataunderlag genom 

funktionalitet såsom spårbarhet och identifikation av produkter genom 

materialförsörjningskedjan, samt genom identifikation av objekt vid ett specifikt tillfälle”.  

Slutsatser och rekommendationer är resultat från utförd fallstudie hur RFID kan användas 

i en ”verklig byggsituation” för att effektivisera fönsterleveranser från fabrik till 

monteringsställe och efterkontroll samt föreslagen process för ”ett brett införande i 

verksamheten”.  

RFID tekniken är mogen, testad och väl förankrad i ett flertal andra branscher. Det finns 

väl fungerande system och verktyg och användandet av dessa är inte svårt eller 

komplicerat. Vi ser inte att det föreligger några avgörande tekniska hinder. Fallstudien 

visar på god potential för användandet av RFID att effektivisera informationsflödet och 

planeringen i materialflödet. Främsta nyttan från fallstudien är den ökade kontrollen av 

materialflödet. Identifikation och spårbarhet som stödjer uppföljning innebär kontroll 

som kan föras vidare, till exempel, till förvaltningsskede.  

Genom noggrann planering av införande i verksamheten kan man bygga upp en sund bas 

för bred applicering. Viktigt att tänka på vad det gäller införandeprocessen är att man 

säkrar stöd till förändringen, engagerar ”rätt” personer (champions) samt ser till helheten 

(se systemtänkande). Förändringstakten i byggbranschen är idag stor och det gäller att 

synas för att få stöd i en förändring – speciellt internt. Därför är det viktigt att man 

kontinuerligt sprider kunskap och resultat. 

Den ekonomiska potentialen är stor men för att uppnå full effekt behövs ett 

systemtänkande och att man applicerar ett system inom multipla användningsområden.  

Detta kräver dock att man utvecklar full kompatibilitet mellan RFID system och 

verksamhetens interna IT system samt att man också inkluderar leverantörer och 

underentreprenörer.     

Studien rekommenderar en ökad kunskapsbasis om applicerandet i byggprocessen med 

vidare studier och pilotprojekt där RFID testas praktiskt i olika situationer och jämförs 

med ett traditionellt tillvägagångssätt. Utvärderingar av de ekonomiska konsekvenserna 

och andra nyttoanalyser skulle bidra till underlag för bedömning av resultat i förhållande 

till investering och stödja ett beslutsfattande samt en eventuell förändringsprocess. 
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1. Introduktion 

Materialflödesprocessen med logistik och arbetsplatsplanering har stor inverkan i att 

skapa god kvalitet, hålla tidsplan och säkra ett positivt ekonomiskt resultat i byggprojekt. 

Processen är dock komplicerade och fragmenterade samt baseras traditionellt på 

dokument och enskilda personers engagemang och kunskap. Även om 

tillvägagångssätten är väl beprövade och väl förankrade så är de kanske inte så tids- och 

kostnadseffektiva. Dessutom är förändringar generellt sätt komplicerade och svåra att 

genomföra. Aktuellt utvecklingsprojekt arbetar dock efter grundinställningen att alla 

processer kan utvecklas och optimeras. Aktuellt utvecklingsprojekt har 

materialförsörjning till byggarbetsplatser som utgångspunkt och hur RFID kan bidra till 

att utveckla det förloppet.  

Utvecklingsprojektet Användning av RFID i bygglogistik med inriktning på 

fönsterleveranser har till grund i behovet att utveckla och effektivisera informationsflöde 

och planering i materialflödet. Användning av RFID, Radio Frekvens IDentifiering, har 

stor potential att bidra till en väl sammanhållen och effektiv process. RFID tekniken 

förbättrar dataunderlag genom spårbarhet och identifikation av produkter genom 

materialförsörjningskedjan, samt genom identifikation av objekt vid ett specifikt tillfälle.  

Projektet är finansierat av SBUF (projekt 12277 – ”RFID i bygglogistik med inriktning 

på fönsterleveranser”) samt NCC Construction Sverige och genomförs i ett samarbete 

mellan NCC, Optidev och Elitfönster med koppling till Byggsynk – ett mål 2-projekt vid 

Luleå tekniska universitet. 

1.1 Bakgrund 

Byggbranschen står nu i rådande marknadsläge inför ett vägskäl med krav på 

effektivisering och minskning av slöseriet i byggprojekt, se bl a Chalmersrapporten 

”Slöseri i byggprojekt: behov av förändrat synsätt” av Josephson och Saukkoriipi (2005). 

Främsta möjligheter kommer från ett nytänkande av byggprocessen med stöd av ny 

spännande teknik. Ett av de områden som har visat mycket goda resultat inom andra 

branscher är RFID som är en väl beprövad teknik för att läsa och lagra information från 

små s.k. ”taggar” – kombinerade radiosändare/mottagare och minnen. RFID är lättanvänt, 

den mobila avläsaren känner av de taggar som finns inom läsområdet och tillsätter den 

mängd energi till taggarna som behövs för att taggen att sända ut sin information. RFID 

taggen behöver ej sitta synligt, saknar batteri och är i stort sett underhållsfri. Livslängden 

är upp till 30-40 år, vilket leder till ytterligare möjligheter, såsom att ladda in information, 

t ex teknisk dokumentation, att användas vid besiktning och under och efter garantitiden. 
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Möjligheterna för RFID tekniken inom byggbranschen är många. Tills nu har 

användandet dock varit begränsat och främst inriktat till identifiering av personer och 

maskiner. SBUF projektet ”Möjligheterna med RFID i byggproduktion” (SBUF 12030) 

sammanfattar att störst nytta av RFID förväntas uppnås då tekniken utnyttjas på flera 

områden samtidigt och identifierade tre huvudområden där RFID tekniken har störst 

potential inom svensk byggproduktion: närvarokontroll och passagesystem; kontroll över 

verktyg och maskiner; och kontroll av materialleveranser vid godsmottagning. 

Sistnämnda område, med koppling till logistik och materialleveranser, anses av projektet 

vara ”outvecklat” och vara i behov av bl a pilotprojekt som involverar både leverantör 

och entreprenör som tillsammans ”får möjligheten att testa tekniken och olika lösningar 

på handhavande”.  

Föreslaget projekt avser att svara mot detta behov och praktiskt visa hur man kan 

effektivisera byggprocessen med RFID teknik med inriktning på fönsterleveranser. 

Nyttan förväntas främst tillfalla entreprenörer och underleverantörer men också till andra 

i byggprocessen medverkande aktörer.  

1.2 Främsta utmaningen 

Främsta utmaningen [vad vi tror] ligger egentligen i utkanten av projektets omfattning: 

Att genomföra förändringar i byggprocessen har alltid varit svårt och tidskrävande. Viljan 

och det specifika kunnandet brukar inte vara det största hindret för ett lyckat 

genomförande men däremot så tenderar man att underskatta själva förändringsprocessen. 

Det är lätt att alltför snävt fokusera på det specifika verktyg eller den metod som skall 

uppdateras eller bytas ut när man egentligen behöver se till ett större perspektiv och 

beakta både vad som påverkas och hur påverkan yttrar sig, t ex mot andra processer eller 

uppskattning av resulterande nyttoeffekter. Detta för att både få underlag för att få 

genomföra förändringen som riktlinjer hur detta skall ske. Aktuellt projekt vill snarare 

stödja en förändringsprocess än att utvärdera om tekniken ”funkar” i en byggsituation 

eller inte. Anledningen till det är att RFID tekniken är väl beprövad och bekräftad i 

många andra områden och även i vardagssituationer. ”Stödet” här i detta projekt kommer 

främst att ligga i att få en bekräftelse på nytta i form av praktisk tillämpning samt kunna 

bistå med praktiska anvisningar om utförande. Resultatet kommer dessutom att ligga till 

grund för vidare arbete med förändring och implementering.  

1.3 Mål och syfte 

Syftet med detta projekt är att visa på RFID teknikens praktiska tillämpningar inom 

byggprocessen, då främst materialflöde, samt bistå med rekommendationer för framtida 

implementering hos entreprenör. 

Projektet har utförd fallstudie om hur RFID kan användas för att effektivisera 

fönsterleveranser från fabrik till monteringsställe och efterkontroll. Ett verkligt exempel 

och en processbeskrivning ger underlag för att utarbeta den bästa tillämpningen ur en 

praktisk och nyttomässig synvinkel. Resultatet skall också stödja utformningen av 

riktlinjer för införande i verksamheten och ligga grund för vidare studier och pilotprojekt 

om att använda RFID i större omfattning i byggprocessen. 
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1.4 Genomförande 

Projektet kom att innefatta entreprenör och fönsterleverantör i ett verkligt pilotprojekt. 

Projektet, som startade i oktober 2009 och slutrapporteras i juni 2010, var uppdelat i tre 

aktiviteter: 

1. Kartläggning av liknande arbeten och involverandet av fönsterleverantör, RFID 

leverantör och lämplig byggprojektorganisation. Lämpligt projekt i detta avseende 

hittades i och med en renovering av bostadshus från 1950-talet i Guldheden, 

Göteborg. Projektet valdes främst utifrån tre aspekter: NCC var byggentreprenör 

(enkel kommunikation); projektet ansågs lämpligt ur processynpunkt, t ex ingick 

fönsterleveranser med olika mellanlager; och dessutom visade personalen på plats 

intresse för nytänkande och nya lösningar. Denna del omfattade också planering av 

genomförande samt en processbeskrivning av produktens väg genom förloppet 

leverantör till byggarbetsplats.   

2. Denna praktiska del kom att omfatta utförande och dokumentation. 

Processbeskrivning som användes till att kartlägga produktens väg bildade bas i en 

kartläggning av informationsflödet mellan RFID taggar, handdator och databas. 

Utförandet omfattade en simulering av materialflöde mellan leverantör och 

byggarbetsplats med stöd i RFID tekniken. Denna simulering utfördes efter verkliga 

förutsättningar parallellt med en traditionellt utförd leveranssituation. Detta medförde 

en värdefull möjlighet till jämförelse med identifiering av nyttoeffekter.  

3. Den avslutande delen omfattade analys och sammanfattning samt spridning av 

resultat – slutrapport samt artikelskrivning. Praktiska erfarenheter omsattes till goda 

råd och rekommendationer och till underlag vid implementering. 

Resultatet kommer även att tas upp i projektet Byggsynk – ett mål 2-projekt vid Luleå 

tekniska universitet. Byggsynk kommer i och med detta stå för den vetenskapliga 

utvärderingen av resultatet.      

Resultatet riktar sig främst mot personer som jobbar med bygglogistik och planering av 

tid och materialflöde, IT samt entreprenadchefer, platschefer, arbets- och affärschefer, 

eller liknande, samt industriforskare och akademin. Denna information är också av 

intresse för andra personer eller grupper i byggprocessen som berörs av förändringen.   

1.5 Organisation 

Projektet genomfördes på NCC Teknik av en projektgrupp bestående av Stefan Dehlin 

och Johanna Fredhsdotter med stöd av koordinator Christina Claeson-Jonsson. Till 

projektet har också kopplats en referensgrupp med kompetens inom logistik och 

materialförsörjning samt RFID teknik bestående av Thomas Olofsson, LTU (projekt 

Byggsynk), Mats Öberg, NCC, Pierre Svensson, Elitfönster och Johan Malm, Optidev. 
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2. Introduktion till RFID (Radio Frekvens IDentifikation) 

2.1 RFID taggar 

Med RFID (Radio Frekvens IDentifikation) teknik menas trådlös överföring av 

information mellan en s.k. RFID tag och en RFID läsare.  

En s.k. passiv RFID tag (eller ”etikett”) är uppbyggd av ett inkapslat chip – en elektrisk 

krets med minneskapacitet som är kopplat till en flexibel antenn (se figur 1, vänster). 

Kretsen, som används för att registrera och lagra information, kan vara av varianterna 

”read-only” eller ”read/write”, dvs. endast till att läsas av eller att både läsas av och lägga 

till information. Antennens uppgift är att svara för den trådlösa informationsöverföringen 

genom att ta emot och sända radiovågor enligt en specifik frekvens. En passiv RFID tag 

är beroende av ett externt energitillskott. 

RFID taggar finns i en rad olika storlekar och former och kan vara inkapslade på en rad 

olika sätt – bl a i plastkort, keramik, glas, etiketter, eller integrerade i ett material eller i 

en produkt.  

Den enklaste varianten av passiv tag lagrar endast ett unikt identifikationsnummer till 

vilket det finns information kopplat till i en databas. De mer avancerade varianterna 

klarar själva av att lagra ytterligare en viss mängd data. Passiva RFID taggar (”på rulle”) 

kan skrivas ut, kodas och programmeras av en s.k. RFID skrivare (se figur 1, mitten och 

till höger).  

 

Figur 1: Principskiss passiv RFID tag (etikett), exempel på taggar utskrivna av en RFID skrivare samt en 

RFID skrivare 

En s.k. aktiv RFID tag (se figur 2) är i princip uppbyggd som en passiv tag med samma 

krets och antenn men har ett eget internt batteri som kan bistå med hela eller delar av 

taggens energiförsörjning. Om det står för hela energiförsörjningen behövs då inget 

externt energitillskott. Det finns också en s.k. semi-aktiv variant som har ett internt batteri 

men är endast aktiv när den befinner sig inom sitt läsavstånd.  
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Skillnaderna mellan passiva och aktiva taggar är att passiva, i princip, inte kräver något 

underhåll, och att de är betydligt mindre och betydligt billigare. Dock krävs ett externt 

energitillskott för passiva taggar.  

 

Figur 2: Aktiv RFID tag  

De aktiva varianterna medger ett längre läsavstånd då det interna batteriet förstärker 

signalen och sänder den med en större räckvidd. Batteriet kan också fungera som 

energikälla för andra RFID taggar. samt möjligheter till ytterligare funktionalitet, t ex så 

kan dessa programmeras till att sända data med olika intervall. Nackdelen med att ha ett 

batteri är det måste laddas upp eller ersättas när det är urladdat. Dessutom ökar kostnaden 

för taggen rejält samt gör att taggen blir mer skrymmande jämfört med en passiv.  

2.2 RFID läsare 

Navet i informationsflödet utgörs av RFID läsaren vilken hanterar radiosignalen och 

kommunicerar med RFID taggarna och översätter radiovågor till digital information, och 

vice versa. RFID läsaren bidrar även med energi till passiva taggar för avläsning samt 

behandlar data och utför kommunikation till och från datasystem. En typisk RFID läsare 

är en handdator med RFID läsare (se figur 3) som innehåller en CPU del (Central 

Processing Unit) och integrerad radiodel, t ex UHF (Ultra High Frequency) – vilket är ett 

frekvensband för television och mobiltelefoni. Dessutom så ingår vanligtvis GPRS 

(General Packet Radio Services) funktion – vilket medger kommunikation av data till 

handhållna enheter – samt en antenn avstämd för aktuell frekvensband.  

Ett avläsningsavstånd mellan RFID läsare och tag kan variera från någon centimeter till 

flera meter (för UHF bandet upp till 10 meter). Gemensamt för alla RFID läsare är att de 

kan läsa och skriva data i RFID taggar samt kommunicera med ett överordnat system via 

någon form av elektriskt gränssnitt. 
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       Figur 3: Handdator- Motorola        Figur 4: Streckkod  

2.3 Streckkoder 

En liknande teknik hittas i användandet av streckkoder – se figur 4 ovan. Streckkoder 

avläses dock automatiskt med bildanalysmetoder. Det finns en hel del typer av 

streckkoder men den vanligaste utgörs av en kombination av svarta och vita streck i olika 

bredd – streckkoder – vilka beskriver ASCII-tecken. Likheter mellan RFID och 

streckkoder är främst möjlighet till identifikation, att de vanligtvis också innehåller ett 

batch eller ett ID nummer, och att de bygger på en global standard. Största skillnaden är 

att streckkoden, i motsats till RFID taggen, inte är en informationsbärare – RFID lagrar 

information i ett chip medan streckkoden lagrar data i ett grafiskt mönster. 

Fördelarna med RFID i jämförelse med streckkoder ligger främst i datafångsten: med bl a 

en snabbare process, inkl. hög läshastighet, unik identifiering, avläsning kräver ej fri 

sikt/synlighet (möjliggör bl a att taggen kan integreras i design), och man kan läsa av 

många taggar samtidigt. Ytterligare fördelar med RFID mot streckkoder är att de utsätts 

för mindre slitage, tål fuktiga och aggressiva miljöer, kan lagra data utöver ID nummer 

och kan distribuera data. Sammantaget är att RFID tekniken kan appliceras i många fler 

situationer och har möjligheten till att lösa helt andra problem än tekniken med streckkod.   

Val av teknik är dock beroende på den uppgift som skall genomförs. Till exempel, att 

märka en eller ett fåtal produkter eller varor med streckkodsetiketter eller RFID taggar 

ger inga större fördelar för RFID. Men om man däremot har ett ansenligare materialflöde 

med kontinuerliga avstämningar, spårningar, osv. så kan man se en markant ökning av 

fördelarna med att använda RFID.   

Det är dock vanligt att man kompletterar en RFID tag med en streckkod samt även ett 

unikt id nummer.   

2.4 Kommunikation 

Händelseförloppet när en RFID tag skall läsas av är att RFID läsaren skickar en 

radiosignal till RFID taggen vilken absorberar en del av energin och reflekterar tillbaka 

en återgående signal innehållande information från taggens minne (chip).  
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RFID läsaren lagrar en del av informationen och/eller skickar vidare via radioband eller 

GPRS till lokal server vilken i sin tur kommunicerar med företagets affärs- och 

kommunikationssystem och databaser.  

Hantering, bearbetning och kommunikation mellan RFID läsare och minnet via antennen 

samt server/datasystem sker med specifik programvara. RFID läsaren kan lokalt lagra en 

del data själv men vanligast är att de större datamängderna finns i en databas. Se figur 5 

”Principskiss RFID kommunikation”. 

 

Figur 5: Principskiss kommunikation med RFID teknik  

2.5 Programvaror 

Programvarornas främsta uppgift är att sköta kommunikationen i en RFID tillämpning. 

Det är ibland en betydande mängd data som hanteras och funktionaliteten är av högsta 

betydelse. Programmen skall bl a bistå med användargränssnitt, kunna samla, rensa och 

filtrera data, kunna följa och ange taggarna rörelse genom ett materialflöde via 

inkommande data från olika läsare och program, samt innehålla funktionalitet för 

systemhantering – data i realtid och för lagring – för olika tillämpningar.    

En viktig teknisk förutsättning är att det finns tillgång till programvaror som är anpassade 

för verksamhetens affärs- och kommunikationssystem.  

2.6 Standarder 

Det finns en rad olika organisationer som definierar standarder och reglerar användandet 

av RFID, t ex ISO (International Organization for Standardization), IEC (International 

Electrotechnical Commission), ASTM International, DASH7 Alliance, EPCglobal, med 

mera. Dessa har utvecklat en rad väletablerade standarder, med fler på gång, som bl a 

definierar hur RFID taggar och läsare kommunicerar (protokoll), datastruktur och 
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formering, mjukvaror, etcetera. Till exempel, ISO (18000-1 – 18000 -7), till exempel, 

specificerar regler och strukturer för automatisk identifiering och produkthantering. 

EPC (Electronic Product Code) är en produktnumreringsstandard utvecklat av Uniform 

Code Councell och EAN International . EPC används för att märka RFID taggar med ett 

globalt unikt id nummer som sedan används för att identifiera och spåra produkter i ett 

materialflöde.   

En utmaning är dock att komma fram till globala standarder (i likhet de som definierar 

streckkoder) som täcker alla områden inom RFID tekniken – frekvenser, dataöverföring, 

kommunikationsprotokoll, datainnehåll och datastruktur. Ett exempel är att det inte finns 

någon global överenskommelse som definierar och reglerar frekvenser för RFID 

kommunikation. I princip är det så att varje land har sina egna föreskrifter och regler 

vilket leder till en del problem. Till exempel så är den frekvens som i USA används för 

RFID kommunikation inte kompatibel med de som används i t ex Europa.   

3. Förutsättningar för att introducera RFID i dagens 
byggprocess 

3.1 Övergång från en traditionell logistikprocess – hinder och 
möjligheter 

Materialflödesprocessen med logistik och arbetsplatsplanering har stor inverkan i att 

skapa god kvalitet, hålla tidsplan och säkra ett positivt ekonomiskt resultat i byggprojekt. 

Utvecklingen inom byggbranschen har dock inte hållit samma takt som t ex 

tillverkningsindustrin. Anledningen ligger bl a i att tillverkningsindustrin har en mer 

homogen process där man använder ett begränsat antal leverantörer att leverera material 

och produkter till ett eller ett fåtal tillverkningsställen där de förädlas till produkter för att 

sedan levereras ut till kund. Inom byggbranschen utgörs istället fabriken vanligtvis av en 

byggarbetsplats som då bildar navet för materialförsörjningen. Materialförsörjningen 

byggs upp runt det aktuella objektet vilket då medför en ”unik” men fragmenterad 

situation. Nya aktörer skall knytas an och nya system skall byggas upp. Involvering av 

många olika aktörer – beställare, entreprenör och underentreprenörer – betyder också att 

de kommer in i projektet med sina system, rutiner, önskemål och målsättningar. Detta 

leder till bristfällig information (logistik- och materialdata) och kommunikation – dålig 

transparens i materialflödet – parterna emellan. För att komplicera situationen ytterligare 

så har man i byggprojekt ofta också snävt tidschema samt kontinuerliga förändringar att 

svara mot. Det finns således en stor besparingspotential i att effektivisera 

materialflödesprocessen.  

En möjlighet i att förverkliga denna effektivisering kommer kanske från den stora 

förändring genom införandet av BIM, byggnadsinformationsmodeller/modellering, som 

byggbranschen står inför. Användandet av BIM att projektera börjar nu bli relativt 

etablerat och utbrett. Kunskap om nyttoeffekter med ett förbättrat informationsflöde samt 

teknisk kunskap sprider sig fort, vilket öppnar upp för ytterligare framsteg. I och med 

BIMs framfart med potential för förbättrad kommunikation och information, resulterar 
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detta att även andra led i byggproduktionen motiveras att se över och effektivisera sina 

processer samt minska spill och fel. Förändringar innebär dock i de flesta fall att 

anknytande processer påverkas och anpassning krävs för att inte de ska vara ett hinder för 

de nya metodikerna och verktygen. Kompatibilitet och harmonisering med befintliga 

processer, affärssystem, och därtill kopplade metodik och verktyg är nödvändigt och 

avgörande.  

Trots nya verktyg och metoder så ser vi fortfarande en traditionell byggprocess med en 

traditionell logistikplanering. Denna process bygger på ett informationsflöde baserat på 

dokument och personliga tolkningar. Även om RFID har stor potential att kunna 

effektivisera och åstadkomma ett flertal nyttor så är det inte RFID i sig som är den stora 

innovationen utan snarare en informationseffektivisering i en förändrad process. 

Tyngdpunkten för ett effektivt införande ligger därför på förändring av den process där 

RFID ingår som en viktig möjliggörare mot effektivisering. Dessutom medför detta också 

tekniska konsekvenser. Som exempel kan nämna en typisk situation där en RFID tagg 

placeras på ett objekt och sedan läsas av vid vissa specifika tillfällen för att följas genom 

ett materialflöde, t ex mottagning på arbetsplats. Från avläsningarna genereras då data 

som ska fungera som informationsunderlag istället för traditionellt använda signerade 

dokument. Ett tekniskt hinder i detta förfarande kan vara företagets affärssystem till 

vilken dataflödet skall hanteras.    

En förutsättning som är helt avgörande för att RFID i byggleveranser ska få 

genomslagskraft är att andra samarbetspartners, t ex UE och leverantörer, ser detta som 

en utveckling för egen del. Att de är villiga att ta steget mot införande av RFID i den egna 

verksamheten för att t ex bli mer konkurrenskraftiga.  

3.2 Tidigare studier 

RFID är en väl beprövad teknik och har tillämpats i många andra branscher. Användning 

i byggbranschen är dock begränsad och har främst omfattat identifiering av verktyg och 

maskiner eller personer, t ex i och med den nya standarden för ID kort för alla som jobbar 

inom byggsektorn – ID06 (se figur 6 nedan). Ett liknande system inkluderande etiketter 

med streckkod har dock använts i större utsträckning i byggbranschen t ex inom 

leveransmottagning och maskinmärkning. 
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Figur 6: ID06 inkluderande RFID teknik 

Tidigare studier såsom SBUF projekten ” Säkrare byggen med RFID teknik” (SBUF 

11511), ”Möjligheterna med RFID i byggproduktion” (SBUF 12030), och ” RFID i 

byggproduktion – praktiska fallstudier” (SBUF 12237) har kartlagt och undersökt 

användandet och en framtida applicering av RFID i byggproduktion. Studierna har 

bekräftat en nuvarande begränsad användning – i en start-fas – men med en stor potential 

att effektivisera och förbättra noggrannheten i byggprocessen. Ett brett applicerande med 

ett system till att användas i flera syften rekommenderas. Den monetära nyttan bedöms 

klart överstiga initialkostnaderna för införande, kostnader för utbildningar, etcetera. Alla 

studier har bedömt RFID tekniken till att vara tekniskt mogen att appliceras.   

Andra studier om RFID i byggprocessen är t ex ”Finding benefits of utilizing RFID 

technology in Skanska Maskin AB” av Mallawarachchige Don och Siriwardanagea 

(2008) vilken bekräftar potentiella nyttor i byggprocessen: monetär nytta, ökad 

effektivitet, ökad transparens av data, samt ökad kundnytta. Artikeln ”An Introduction for 

Mega House” av Cheng et al. (2008) hävdar att RFID tekniken har stor potential att 

integrera information genom hela konstruktionens livscykel vilket också görs gällande i 

artikeln “Lifecycle management of facilities components using radio frequency 

identification and building information model” av Motamedi och Hammad (2009).  

Livscykelaspekter i ett processperspektiv behandlas i projektet ”Byggsynkronisering” – 

ett mål 2-projekt vid Luleå tekniska universitet – se www.byggsynk.se, (finansierat av bl 

a ERABUILD och SBUF). Projektet sätter tilltro till RFID som en möjliggörare att bidra 

till att ”skapa industrialiserade processer för definition, utformning, byggande och 

fastighetsförvaltning som väsentligt kan effektivisera byggande och förvaltning av 

fastigheter över hela livscykeln”.  

 

 

http://www.byggsynk.se/
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4. Fallstudie: RFID i bygglogistik – fönsterleveranser 

4.1 Introduktion  

Fallstudien syftar till i praktiskt utförande se hur teorin att RFID-tekniken, som idag är en 

vanligt förekommande vardagsteknik, också är lika framgångsrik för materialhantering i 

byggbranschen. Genom att översätta teorin i praktik hoppas vi kunna hitta nya 

infallsvinklar och möjligheter samt identifiera begränsningar.  

Materialhantering här utgörs av en fönsterleverans från leverantör till ett 

ombyggnadsprojekt. Eftersom fokus ligger på det praktiska utförandet begränsas studien i 

möjligast mån och endast ett fåtal produkter inom en och samma leverans taggas. Valet 

föll på fönster då detta är en vanlig och viktig del av byggnationer. Informationsmängden 

är relativt komplex, t ex olika fönster har olika utformningar och egenskaper, och det är 

viktigt att rätt fönster hamnar på rätt plats för att uppfylla byggnadens funktionskrav.  

Projekt som används för fallstudien är ett ombyggnadsprojekt i Guldheden, Göteborg. 

Arbetet utgörs av en fasadrenovering på ett lamellhus från 60-talet där samtliga fönster 

ska bytas ut. Projektet heter Dr Liborius gata E3 och platschef är Henrik Sjöberg från 

NCC Construction Sverige AB (entreprenör).  

Materialleverantör är Elitfönster. Tekniskt ansvariga på Elitfönster var Hasse Ståhlgren 

och Pierre Svensson som också deltog i studien.  

Systemleverantör för RFID är Optidev. Vår kontakt där var Johan Malm som 

tillhandahöll material, handdator och system efter anvisningar.  

4.2 Teknisk beskrivning 

I detta projekt användes den s.k. passiva taggar av ”read-only” karaktär (se kapitel 2.1 

”RFID taggar”) som lagrar information till att endast läsas av i syfte att åstadkomma en 

identifiering. Informationsinnehållet i taggarna utgjordes av unika ID-nummer som 

programmerades in i samband med att man skapade (printade ut) taggen i en s.k. RFID 

printer. För att öka på säkerheten försågs även taggarna med en streckkod som 

betecknade samma ID-nummer som lagrades i RFID-minnet – se figur 7.  

 
Figur 7: En inskanning av den RFID tag som användes i fallstudien. Yttermått är ca 25x95 mm. Förutom 

RFID teknik så är taggen kompletterad med streckkod 

För avläsning i fallstudien användes en handdator med en integrerad RFID-läsare och 

integrerad UHF (Ultra High Frequency) del (frekvensband för television och 
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mobiltelefoni) och GPRS (General Packet Radio Services) funktion (vilken medger 

kommunikation av data till handhållna enheter) – se figur 8.  

Handdatorns användargränssnitt och funktioner programmerades utifrån fallstudiens 

behov och förutsättningar – se figur 9. Flödesschemat i fallstudien – materialleveransen - 

harmoniserar med flödesschemat i användargränssnittet – menyerna och alternativen – i 

handdatorn. Utformningen hade till grund i det att användandet ska vara enkelt, 

lättförståeligt och logiskt.   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8: Handdator använd i fallstudien, 

Motorola MC9500-K  
Figur 9: Flödesschema/användargränssnitt i handdator 

De data som genereras vid avläsning av taggarna och som angavs i handdatorn loggades, 

lagrades och strukturerades i en ftp-server tillsammans med ID-nummer, tidsangivelse 

och användare. Ett temporärt webbaserat användargränssnitt med åtkomst till ftp-servern 

utformades utifrån projektets behov och förutsättningar, se figur 10. Detta innebar att all 

information fanns spårbar och lättillgänglig.  
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Figur 10: Skärmdump från användargränssnittet till ftp-servern som användes i fallstudien. 

Informationsinnehållet utgjordes av det data som genererades vid avläsningar  

FTP servern låg utanför NCCs affärssystem och överföring systemen däremellan gjordes 

med en enkel exportfunktion till Excel-blad. Inga data gick förlorad i en export.  

4.3 Genomförande 

Som utgångspunkt valdes ett projekt där fönsterleverantören är en avtalsleverantör till 

NCC, i detta fall Elitfönster. Valet av RFID-leverantör föll på geografisk närhet och 

kapacitet att kunna leverera nödvändig teknisk utrustning. Målet var att tagga en leverans 

av mellan 10-15 fönster mellan leverantör och arbetsplats, för montering och 

efterbesiktning.  

Fallstudien strukturerades i ett antal steg med aktiviteter och informationsflöde, se figur 

11. Grundtanken var att skapa ett flöde att säkerställa ”rätt sak på rätt plats i rätt tid” samt 

att få en spårbarhet i materialflödet. Detta skall effektivisera och säkerställa 

materialflödet, ge underlag för flexibilitet och snabba åtgärder samt underlätta för 

garantibesiktning, kontroll under brukarperioden samt också vid rivning. 
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Figur 11: Processbeskrivning i aktuell fallstudie. 

Det började med att produktdata för aktuella fönster lades in i databas med koppling till 

ett unikt ID. Detta ID programmerades sedan in i RFID taggar utav RFID leverantören 

som därefter levererade aktuella taggar till fönsterleverantör. Ett alternativt förfarande är 

att läsa av ett redan monterat men ”okopplat” ID nummer på ett fönster som sedan 

manuellt kopplas till information i en databas. I aktuell studie skötte projektmedverkande 

leverans mellan RFID leverantör och fönsterleverantör. Fönsterleverantören såg till att 

rätt tag kom på rätt fönster – se figurer 12 och 13. För att ytterligare säkerställa spårbarhet 

fick varje fönster två taggar – två ID kopplat till ”ett objekt”, en på ovansidan och en på 

sidan av karmen. Detta för att se om något ställe blev mer utsatt än något annat under 

leverans och montage och därför eventuellt skulle bli förstörd eller skadad. Leverantören 

noterade vilka taggar som var placerade på vilket fönster. Leveransen som valdes 

innefattade 10 stycken fönster, vilka då taggades med ID-nummer 223300-223320. 

Figur 12: RFID tag på fönster                                      Figur 13: Fönsterpaket 

Fönsterleverantören kontrollerade aktuellt paket av fönster och angav ”Klart för leverans” 

och signerade leveransen (på handdatorn; tillsammans med Datum, Tid och Användare). 

Aktuella fönster transporterades sedan till byggarbetsplatsen.  
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Figur 14: Mottagning på byggarbetsplats. 

Mottagning och kontroll på byggarbetsplats, se figur 14, sköttes av ansvarig platschef 

som sedan gav direktiv till intern transport till mellanlager inför montering. Datum, tid, 

mottagare, lagringsplats och eventuella skador eller andra avvikelser loggades. Ingen 

avläsning gjordes på mellanlager inför montering i denna fallstudie även om möjlighet 

fanns. Efter montering utfördes ytterliggare en avläsning, en rekonstruerad 

garantibesiktning.  

Anledningen till att garantibesiktningen var ”rekonstruerad” var av tidsmässiga skäl – 

detta projekt hade inte tid att invänta byggprojektets (slut)besiktning. Det fanns möjlighet 

att logga samma typ av data som vid ”mottagning på byggarbetsplats”.  

All data om fönsterleveransen lagrades kontinuerligt i ftp-servern som sedan exporterades 

till NCCs server via Excelblad. Bägge lagringsställen medger lättåtkomlighet för 

logistiker eller annan projektpersonal.  

Utnyttjandet av data i aktuell fallstudie användes för att följa en transport, här: fönster 

från leverantör till byggarbetsplats. Funktionalitet som identifikation och spårning 

säkerställde och strukturerade transporten. Själva proceduren i aktuell fallstudie var styrd 

utanför projektet men utfördes i och synkroniserades mot en verklig ”byggsituation”, 

vilket gav tillräckligt underlag att dra slutsatser om användande av RFID.  

4.4 Första resultat från fallstudien 

Fallstudien visar på god potential för användandet av RFID i materialflöde och 

efterkontroll. Främsta nyttan från fallstudien är den ökade kontrollen av materialflödet. 

Identifikation och spårbarhet som stödjer uppföljning innebär kontroll som kan föras 

vidare, till exempel, till förvaltningsskede. Med ökad kontroll följer också möjligheterna 

med vidare effektivisering av processen (se koppling till ett lean-tänkande). 

Nedan presenteras några av de direkta fördelar och nackdelar involverade upplevde och 

noterade under fallstudien: 
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FÖRDELAR 

 All data samlad med fullständig information för varje leverans 

 Spårbarhet både gällande tid, datum, mottagare och produktinformation 

 Ett detaljerat underlag till förvaltningsskedet 

 Inga borttappade kvitton eller leveransattester 

 Reklamationer, fel och trasigt material identifieras och reklameras direkt 

 Spill kan minimeras med hjälp av den ökade uppföljningsmöjligheten 

 En mer organiserad byggarbetsplats men en tidplan som kan styra 

materialleveranserna på ett mer sofistikerat sätt. 

 Enklare kommunikation med leverantör 

NACKDELAR 

 Kompabilitet med företagets affärssystem  

Note:  

Data- och överföringsformaten är kompatibla men kommunikationen system/servrar 

emellan är [i denna fallstudie] ”hands-on”. Vi ser dock inte detta som ett problem då 

kommunikation servrar och databaser emellan är tillräckligt utvecklad för att 

motsvara de behov som uppstår vid användning av RFID.  Denna fallstudie 

kommunicerades data mot en FTP server. FTP är i grund och botten ett protokoll 

som möjliggör överföring av filer och FTP servern används i stort för att lagra filer. 

FTP servern, som användes i aktuell fallstudie, är lätt att sätta upp och är bra för att 

lagra filer, dock inte behandla data. För det ändamålet behöver man överföra data 

till andra servrar. Skulle man välja t ex SQL som är en databashanterare så uppstår 

det fler möjligheter. Det krävs mer administrativt arbete men medger istället större 

möjligheter till att använda och manipulera data. Det finns en rad av lösningar att 

tillgå allt efter behov: FTP server lösningen kan tänkas vara tillräcklig i enskilda 

projekt; SQL server lösningen för att kunna hantera data centralt och vid större krav 

på att kunna nyttiggöra och manipulera data; man kan också kombionera dessa – ha 

både en FTP server och SQL server på samma databas och sätta upp kommunikation 

däremellan. Syntes här är att man väljer lösning efter behov och därefter möjliggör 

den. Vi ser inte att det skall föreligga några tekniska hinder för detta. 

 Leverantören måste se fördelarna för egen del och införa RFID i sin verksamhet 

 Svårt att veta om samtliga taggar i ett paket är avlästa 

 Begränsat läsavstånd till taggar – kan vara problem vid större paket 

Ett avgörande moment, vilken kan bli till en ”nackdel”, är svårigheterna med införandet i 

organisation/verksamheten – se mer i nästföljande kapitel 5 ”Införande i verksamheten” 

Slutsatser och rekommendationer utifrån utförd fallstudie (samt kapitel 5 ”Införande i 

verksamheten”) följer i kapitel 6 ”Slutsatser och rekommendationer”.  
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5. Införande i verksamheten 

Noggrann planering och effektiv styrning av införandeprocessen är direkt avgörande för 

introduktionen av ny teknik såsom RFID i verksamheten. Målsättningen är att optimera 

införandet samt begränsa kostnader och begränsa tid för införandet. Aktuellt projekt 

föreslår införande av RFID hos entreprenör i tre steg: Förankra, Optimera och Realisera, 

vilka var och en omfattar och (här) översiktligt beskriver riktlinjer i kategorierna: strategi, 

ekonomi, organisation och teknik. Varje steg skall avslutas med tillräckligt med underlag 

för beslut om eventuell fortsättning, se bild 15. En affärsdrivande verksamhet förväntas 

påbörjas i och med det tredje och avslutande steget, ”Realisera”.  

En helhetssyn rekommenderas för bästa resultat.  

 

Figur 15: Införande i verksamheten – steg-för-steg 

1. Förankra – Detta första steg innefattar i princip ”fundera och planera”. Viktigast är 

att få till en affärsnytta att ligga till grund för ett beslut samt senare stöd i 

förändringsprocessen.  

 Strategi 

-  Sätt upp en affärsdrivande vision att arbeta mot – ”draft concept”. 

-  Processanalys/utveckling  

i. låt en integrerad affärsprocess brygga över affärsutveckling 

(vision) och innovativ IT utveckling – se figur 16. Med 

affärsprocess menas en serie sammanhängande aktiviteter eller 

händelser som skapar värde för kund – ett värde som kunden är 

beredd att betala för.  

 

Figur 16: Integrerad affärsprocess för 

att brygga över mellan affärsutveckling 

och IT utveckling 

 

 

 

ii. Utveckla och definiera process(er) 

iii. Bestäm om vi skall följa eller gå i spetsen i den tekniska 

utvecklingen – ”leader or fast follower”? 

-  Utveckla en strategi för att genomföra förändringen.  

 
Optimera 

 
Förankra 

 
Realisera   

Beslut Beslut 
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i. Inkludera budget, tid, utrustning, utbildning, utveckling 

ii. Etablera riskanalys och uppföljning.  

 Ekonomi 

-  Identifiera affärsnytta - se till behov och identifiera områden med störst 

nyttopotential. På projektnivå rekommenderas att se till multipla 

användningsområden snarare än enskilda. På företagsnivå rekommenderas 

fokus på de delar av verksamheten som är mest väldefinierade med färdiga 

metoder och lösningar, t.ex. plattformar för olika typer av byggnader och 

konstruktioner. Dessa tenderar också att ha försprång vad det gäller 

informationshantering och processutveckling. På företagsnivå 

rekommenderas också ett systemtänkande för att minimera kostnader och 

maximera utfall.  

 Organisation 

-  Etablera samarbete mellan olika aktörer och företag. Tänk på att nyttan 

oftast tillfaller projektet och inte endast en aktör. Ett bredare perspektiv 

bidrar då till bättre förståelse för ekonomiska konsekvenser och därmed 

möjligheter att hantera ”nya” kostnader och vinster samt utveckla vidare 

incitament för nyttjande. 

-  Engagera nyckelpersoner som driver och engagerar och delegera ansvar. 

-  Säkra stöd – mandat, finansiering – från ledning att genomföra 

förändringen. Utnyttja dess kontaktnät och publik för 

informationsspridning. 

 Teknik 

-  Definiera de tekniska förutsättningarna och specifikationerna och skissa 

upp ett system.  

2. Optimera – Detta andra steg innefattar vidareutveckling av affärsprocessen samt 

planering och utveckling av metod och plattform till att bli ”tillämpbar”. Pilotprojekt 

skall bidra med beslutsunderlag samt praktisk kunskap. Begränsad 

utbildningssatsning syftar till att stödja planering av införande samt genomförande av 

pilotprojekt.  

 Strategi 

-  Utveckla visionen – skapa mätbara mål. 

-  Planera/definiera och genomför pilotprojekt och (fall)studier för 

kunskapsbasis, spridning av information och också som ett naturligt första 

praktiska införandesteg. Realisering av pilotprojekt via ”teknisk plattform” 

(RFID).  

-  Uppföljning och eventuell vidareutveckling av förändringsprocessen. 

 Ekonomi 
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-  Identifiera ”quick wins” – områden där RFID genererar störst 

nyttoeffekterna och där riskerna är minst.  

-  Vidare studier och pilotprojekt, t.ex. definiera materialförsörjning i 

värdekedjan och dess värdeskapande aktiviteter – identifiera kostnads- och 

värdedrivare. Pilotprojekten kan givetvis varieras men alla bör ha stark 

verklig anknytning och inkludera verkliga projekt.    

i. ROI uppskattningar 

-  Utveckla antalet användningsområden. Spinn vidare på resultat från 

pilotprojekt för att identifiera områden med potential.   

-  Behandla kontraktsfrågor, speciellt de ekonomiska förutsättningarna men 

också frågor som omfattar samverkan.  

 Organisation 

-  Påbörja utbildning av personal (begränsad utbildningssatsning).     

-  Införande i process och organisation är absolut nödvändigt för att 

genomföra förändring. Likt steget innan rekommenderas att satsa på 

väldefinierade delar av verksamheten, t.ex. plattformar. Andra intressanta 

delar kan vara de av repetitiv karaktär med statisk geografisk bas, t.ex. 

maskinuthyrning. Låt ”organisation” också innefatta vissa 

nyckelleverantörer, t ex fönster- och dörrleverantörer såsom i detta 

pilotprojekt.    

 Teknik 

-  Utveckla den tekniska plattformen, se till att uppfylla minimikraven för 

tekniska förutsättningar. Satsa på ett systemtänkande – integrera och 

kombinera praktiska verktyg (t.ex. handdatorer), system (t.ex. 

informationshantering – databaser) och mjukvaror (t.ex. standarder) med 

andra syften i byggprocessen. Avpassa/välj mjukvaror till att inkluderas i 

befintliga system, eller, planera att ersätta ett system med liknande 

datahanterings- och användarstruktur, t.ex. system med streckkod. Testa 

lösningar/plattform i den dagliga verksamheten.   

3. Realisera – Sista steget innebär att verkställande av förändringen till att införlivas 

som en naturlig del av den dagliga verksamheten. Det är viktigt att detta steg följs upp 

med kontinuerlig uppföljning och strävan efter förbättring.  

 Strategi 

-  Utveckla tänkt affärsmodell till praktisk verksamhet – skapa affärsvärde. 

-  Uppföljning och eventuell vidareutveckling av förändringsprocessen. 

-  Vidare utveckling av vision – vidaredefiniera vägen till målet – och de 

mätbara målen – stäm av mot pilotprojekt.  

 Ekonomi 
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-  Inkludera i affärsmodeller och integrera som naturlig del av verksamheten 

i del eller delar av organisationen. Eventuellt upprätta avtal och 

överenskommelser mot leverantörer och samarbetspartners. 

-  Uppföljning av ekonomiska (och praktiska) resultat i projekt - data ger 

underlag för beslut, analys och vidare optimering på alla nivåer. Vidare 

uppskattningar av ROI. 

 Organisation 

-  Etablera system för erfarenhetsåterföring och kunskapsöverföring. 

-  Vidare utbildning av personal i verksamheten (bred utbildningssatsning) 

-  Processutveckling – inkludera i process – och inför teknisk plattform och 

färdiga lösningar för utförande 

 Teknik 

-  Inkludera den tekniska plattformen i den dagliga verksamheten – adaption, 

installation och integration. Eventuell vidareutveckling utifrån resultat från 

pilotprojekt. Satsa på ett systemtänkande med flera användningsområden. 

Utför vidare tester och piloter vid behov och möjlighet. Möjliggör utbildning 

och support. 

Även om ovanstående rekommendationer främst riktar sig mot enskild organisation så 

rekommenderas dock också en projektfokus med företags- och aktörsöverskridande 

initiativ. Samverkan är en nödvändighet för att optimera genomförandet och det 

ekonomiska resultatet.  

Ytterligare viktiga men kanske mindre påtagliga praktiska rekommendationer inkluderar 

inställningen hos dem som går i spetsen för införandet av RFID – både ”införandeteamet” 

liksom de beslutsfattare som stödjer processen. Det är viktigt att ledning och alla 

involverade har en sund inställning till konsekvenserna av införandet/förändringen. 

Förnuft skall råda, speciellt vad det gäller att uppskatta nyttopotential. Vad det gäller 

RFID så är potentialen bred men än så länge svåruppskattad – speciellt vad det gäller den 

monetära nyttan – vilket också bör kommuniceras till berörda parter. För att undvika 

obehagliga överraskningar bör man, definitivt, innan införandet in i verksamheten, skapa 

sig en noggrann bild av systemet – dess komplexitet, flexibilitet och utformning. Vilka är 

riskerna med dess införande och kan jag kanske återvända till att använda det traditionella 

systemet ifall något oförutsett skulle inträffa? Ett exempel kan vara att leveransansvariga 

på arbetsplats blir för beroende av handdator för att styra materialleveranser och inte kan 

agera om t ex systemet skulle stängas ner. Därför kan det vara bra att någon ”back-up 

plan” i tidigt skede av införande i verksamheten.  

Slutsatser och rekommendationer gällande ”Införande i verksamheten” (samt fallstudien) 

följer i kapitel 6 ”Slutsatser och rekommendationer”. 
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6. Slutsatser och rekommendationer 

Denna rapport redovisar ett praktiskt försök att använda ny IT teknik för att effektivisera 

byggprocessen. Projektet har valt att belysa RFID teknikens praktiska tillämpningar och 

nytta inom logistikprocessen – materialflödet – i en fallstudie, samt bistå med 

rekommendationer för ett framtida införande i verksamheten på en bredare front.  

6.1 Slutsatser fallstudie 

Kapitel 4 beskriver fallstudien som omfattar ett praktiskt test hur RFID utrustning 

inklusive handdator, passiva ID taggar och databas med åtkomst via användargränssnitt 

och Internet kan användas för att effektivisera fönsterleveranser från fabrik till 

monteringsställe och efterkontroll. Dess utförande och slutsatser redovisas tillsammans 

med en processbeskrivning.  

Fallstudien visar på god potential för användandet av RFID i materialflöde och 

efterkontroll. Val av leveranssituation (fönsterleverans) belyser tydligt nyttan i form av 

effektivisering och minskning av fel genom bl a tydligare och automatisk dokumentering 

i leverans och leveransmottagning. Projektet kan bekräfta resultat från t ex SBUF 

projektet ”Säkrare byggen med RFID teknik” (SBUF 11511) att ”uppgifterna (läs: data) 

blir med RFID-inläsning både precisa och aktuella utan att det tillför något extra 

arbetsmoment eller hindrar det dagliga arbetet”. Ökad kontroll kommer av att RFID 

tillsammans med handdator låter användaren få tillgång till väsentlig information på ett 

snabbt och enkelt sätt. Man kan spåra och identifiera automatiskt via användarvänliga 

processer och system. Man kan också se att ytterligare användningsområden och nyttor 

kan utvecklas från de nya möjligheter RFID erbjuder, t ex märkning av material och 

byggdelar.  

RFID tekniken är mogen, testad och väl förankrad i ett flertal andra branscher. Det finns 

väl fungerande system och verktyg och användandet av dessa är inte svårt eller 

komplicerat. Vi ser inte att det föreligger några avgörande tekniska hinder. 

Användning av handdator med RFID läsare gör att data kan samlas in snabbt och med 

stor säkerhet. RFID taggarna behöver inte vara synliga och kan också läsas av även om 

de är täckta med smuts.  

Användandet av s.k. passiva RFID taggar är idag mest utbrett och kanske det som är mest 

aktuellt för byggbranschen. Taggarna är små, billiga och robusta och kan lagra en del 

information, dock vanligtvis endast ett unikt ID. Vi kan dock se en del brister i 

kopplingen handdator via ”ID i passiv RFID tag” till information i en databas. Denna 

koppling måste bli mer snabbare och utvecklad ad hoc utifrån byggbranschens behov och 

befintliga IT system. Utvecklingsarbetet här omfattar främst byggprocessen men också 

enskilda applikationer, t ex vid datafångst.  

Potentialen med RFID är stor rent ekonomiskt men för att uppnå full effekt krävs 

förändring i andra processer och arbetssätt. Andra samarbetspartners såsom leverantörers 

och underentreprenörers medverkan och utveckling är av stor betydelse.  
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Förändringsprocessen omfattar nya och befintliga processer, arbetssätt och verktyg, samt 

ställer krav på att även andra samarbetspartners vill delta och verka för samma 

utveckling. Sett i backspegeln så har det generellt varit svårt att genomföra förändringar i 

byggbranschen. Oftast är det för att man inte har anammat en helhetssyn utan t ex endast 

fokuserat på att ersätta ett verktyg eller arbetssätt med ett annat. Dessutom har man 

kanske inte haft nödvändigt mandat och stöd för att genomföra förändringen. I sken av 

detta har aktuellt projekt försök bidra med både praktiskt underlag samt underlag för 

förändring – se nästföljande stycke. Underlag till ledning och beslutsfattare kan ses i 

bekräftande av nyttopotentialer och på teknikens mognad. 

6.2 Slutsatser ”Införande i verksamheten” 

Kapitel 5 ”Införande i verksamheten” rekommenderar tre införandesteg – Förankra, 

Optimera och Realisera med omfattning i kategorierna: strategi, ekonomi, organisation 

och teknik. Några övergripande rekommendationer att beakta kan sammanfattas enligt 

följande:  

 Skaffa stöd till förändring 

 Uppskatta nyttoeffekter och risker – uppföljning under förändringsprocess 

 Engagera personer som är positiva till utveckling och nya möjligheter – 

nyckelpersoner 

 Se helheten, adoptera ett ”systemtänkande”. Bredda användandet av RFID till att 

täcka fler moment och ingå i fler system. Kostnaderna för systemet och 

implementeringen skulle därmed kunna bäras av flera delar och aktörer i 

byggprocessen 

 Anamma s.k. "Quick wins” – ett tillvägagående som bidrar till att bygga upp 

förtroende, stöd och ett momentum i förändringen. Kort beskrivet så går det ut på 

att uppnå största och snabbaste resultat och/eller förändring med minsta möjliga 

resurser – säkra projekt med små risker och klar och lättuppskattad nytta.   

 Sprid kunskap och resultat 

6.3 Allmänna slutsatser 

Man kan definitivt se en stor potential i RFID i byggprocessen. Tekniken är mogen, 

välbeprövad (i andra branscher) och lättanvänd. Projektet bedömer att användandet av 

RFID kommer att effektivisera byggprocessen och minska antalet fel. Likt slutsatsen från 

tidigare SBUF projekt ”Möjligheter med RFID i byggproduktionen” (2008) så kan vi 

också stödja påståendet att ”störst nytta av RFID kommer uppnås då tekniken utnyttjas på 

flera områden samtidigt”. Svårigheterna ligger snarare i applicerandet in i byggprocessen 

och den förändringsprocess som får till stånd detta.  

En avgörande förutsättning för ett sömlöst applicerande i verksamheten är att det finns 

tillgång till programvaror som är anpassade för en specifik verksamhet och ett specifikt 

behov. Det skall sägas att de förutsättningar med datakommunikation och 

serverfunktionalitet som finns idag räcker långt utifrån byggbranschens behov. 

Vidareutveckling och större möjligheter att använda och rationalisera data är dock alltid 
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intressant. Om man då ser på själva datafångsten: hur skall mjukvaruutvecklarna anpassa 

sina applikationer så att data från RFID kommunikation skall hämtas, struktureras och 

hanteras för att effektivt kunna processas och vara kompatibel och åtkomlig (efter 

behov)? Här behöver man dessutom samtidigt utveckla relaterade processer och flöden i 

verksamheten för att motse harmonisering och behov av funktionalitet och utnyttjande. 

Detta är givetvis en utveckling med många inblandade som sker iterativt på flera nivåer. 

Både användare och utvecklare har här ett ansvar. Från användarnas sida gäller det att 

flytta en del av sin fokus från hårdvara och tillämpning till att också inkludera mer 

övergripande aspekter av användande och processtänk. Mjukvaruutvecklarna bör se en 

affärsmöjlighet i en ”ny marknad” och därför anpassa applikationer efter dess behov. 

Projektet anser dock att en större del av detta utvecklingsarbete bör komma från vidare 

utveckling mot mer effektiva och, mot nya förutsättningar, anpassade processer.  

Ett exempel där både mjukvaruutvecklare och användare kan bidra till utvecklingen 

avseende både IT och processer är samkörning med streckkoder, t ex för maskinmärkning 

(se kapitel 3.2). Att uppnå kompatibilitet och harmonisering inom bägge dessa aspekter i 

detta avseende skulle också underlätta införandet av RFID.  

Resultatet från aktuellt projekt kommer att tas upp i projektet Byggsynk – ett mål 2-

projekt vid Luleå tekniska universitet. Byggsynk kommer i och med detta stå för den 

vetenskapliga utvärderingen av resultatet.    

6.4 Rekommendationer 

Projektet rekommenderar att se applicerandet av RFID i en verksamhet (här: 

byggprocessen) utifrån ett systemtänkande. Systemtänkande i denna kontext syftar till att 

se till en helhet i byggprocessen och inte bara fokusera på ett enskilt verktyg och ett 

enskilt moment. Ett systemtänkande är förvisso komplext men nödvändigt för att säkra en 

positiv ekonomisk utveckling. Process och systemutveckling inkluderar utveckling av 

egna delprocesser i byggprocessen samt uppbyggnad av ett centraliserat system med 

multipla användningsområden. Givetvis är det högst nödvändigt att synkronisera och 

harmonisera dessa två sistnämnda insatser. Det är också viktigt att vänja organisationen 

vid att RFID ingår i den dagliga verksamheten som att lära ut det praktiska handhavandet.  

Projektet rekommenderar en ökad kunskapsbasis om applicerandet i byggprocessen med 

vidare studier och pilotprojekt där RFID testas praktiskt i olika situationer och jämförs 

med ett traditionellt tillvägagångssätt. Utvärderingar av de ekonomiska konsekvenserna – 

i termer av kronor och ören – och andra nyttoanalyser skulle bidra till underlag för 

bedömning av resultat i förhållande till investering och stödja ett beslutsfattande samt en 

eventuell förändringsprocess. 

Avslutningsvis vill vi betona vikten av att synas. Utvecklingstakten är idag hög i 

byggbranschen och det är viktigt att synas för att få stöd i en förändring – i synnerhet 

internt. Därför… sprid kunskap och resultat – informera, debattera, presentera eller gör 

det som behövs f ör att attrahera blickar och skapa intresse.     
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