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Sammanfattning 

Det strävas dagligen efter förbättringar och effektivisering av 

materialflödesprocessen på dagens byggarbetsplatser. På många arbetsplatser finns 

det problem med materialleveranser och materialhantering. 

Radiofrekvensidentifikation, RFID, är en trådlös teknik som används för att 

identifiera föremål. Syftet är att undersöka om RFID är en teknik som kan användas 

för att uppnå en effektivare materialhantering. Dessutom undersöka om 

byggbranschen är redo att nyttja RFID fullt ut och vad som krävs dessförinnan. Samt 

därmed se om RFID kan förbättra och tidseffektivisera materialflöden i dagens 

byggprojekt. 

För att uppnå rapportens syfte utfördes djupintervjuer på fyra olika byggprojekt där 

Skanska Sverige AB är entreprenör. Många undersökningar visar ett antal brister och 

problem som är vanliga vid hantering av material. Problemen är bland annat att 

material anländer vid fel tidpunkt, specifikationen är felaktig, beställningar glöms 

bort, bristande information om orderstatus eller om ankomst, överflöd eller 

underskott av material, otillräckligt lagerutrymme, onödigt tid till sökning och 

spårning av material eller att fel mängd material anländer till arbetsplatsen. RFID är 

en teknik där objekt kan spåras och identifieras. En tagg består av ett mikrochip och 

antenn som placeras på objektet. Med hjälp av en mottagarenhet avläses taggen 

trådlöst. RFID-taggar särskiljs som två olika huvudgrupper, passiva och aktiva. 

Mottagarenheten som läser av taggarna trådlöst kan vara en handburen dator med 

inbyggd RFID-läsare. RFID används idag till en rad olika områden som exempelvis 

spårning av böcker i bibliotek, vägtullar, lagerhantering, skidliftar, stöldskydd, 

inpassering till byggarbetsplatser samt identifiering av material som transporteras på 

järnvägar. 

Resultatet av arbetet består av en kartläggning av materialflöden och 

materialhantering på respektive projekt. Mottagandekontroll av material vid 

leveranser har visat sig vara ett problem på byggarbetsplatser. Studien visar en möjlig 

lösning för förbättrad kontrollhantering med hjälp av RFID-tekniken.  

Undersökningen visar att användning av RFID med största sannolikhet kan 

tidseffektivisera materialleveranser. Byggindustrin är positiva till teknikens 

förenkling av materialhantering och visar en hög utvecklingsvilja. Studien indikerar 

att RFID har stor potentiell möjlighet för förbättrad mottagandekontroll vid 

leveranser. Dock bör fler områden inom materialflödesprocessen förbättras och 

effektiviseras innan RFID införs. Byggarbetsplatser bör först arbeta med ett mer 

digitaliserat just in time-system. Därefter skulle steget till RFID bli mer naturligt och 

skulle medföra ett tidseffektiviserat materialflöde.  

Projekt som fortfarande saknar ett digitaliserat just in time-system kan fuktkontroller 

med hjälp av RFID istället vara ett bättre alternativ för förbättrad materialhantering. 

Åtgärder vid byggfel på grund av fukt kan orsaka stor tidsåtgång. Fuktsensorn 

medför inga större förändringar i materialflödesprocessen och steget till tekniken 

skulle inte vara lika stort. Denna teknik kan därför vara en bra början för flera 

byggarbetsplatser som strävar efter tidseffektivisering.  
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Summary 

The daily strive is to improve and make the material flow process more efficient on 

construction sites. There are problems with material deliveries and material 

management at many construction sites. Radio Frequency Identification, RFID, is a 

wireless technology used to identify objects. The purpose of the study is to 

investigate whether RFID is a technology that can be used to achieve a more efficient 

material management. And investigate if the construction industry is ready to use 

RFID and what is required before. Thus, if tracking of material using RFID can 

improve and make the flow of materials more efficient in today's construction 

projects. 

To achieve the aim of the study, in-depth interviews were performed at four building 

construction projects, where Skanska Sweden AB is an entrepreneur. Many studies 

show a vast number of defects and problems associated with material management. 

The problems are, among others, that materials arrive at the wrong time, the 

specification is incorrect, orders are forgotten, defects of information about the orders 

status or arrivals, abundance or shortage of materials, waste of storage space, 

unnecessary time for searching and tracking materials or the wrong amount of 

material arriving to the workplace. RFID is a technology in which objects can be 

traced and identified. A tag consists of a microchip and antenna placed on the object. 

With the assistance of a receiver unit, the tag can be read wirelessly. RFID tags are 

set apart by two main groups: passive and active tags. The receiver unit that reads the 

tags wirelessly can be a handheld computer with an integrated RFID reader. RFID is 

daily used for a variety of areas, such as tracking of books in the library, tolls, 

inventory, ski lifts, anti-theft devices, entry to construction sites and identification of 

rolling materials on the railways. 

The result of the work consists of mapping material flows and material management 

on each project. The receiving procedure of material deliveries has been proven to be 

a problem at the construction sites. The study shows a possible solution for improved 

control management using RFID technology.  

The investigation shows that the use of RFID probably improves the time efficiency 

of material deliveries. The construction industry is positive to the technology of 

simplification of material deliveries and shows a high level of desire to develop. The 

study indicates that RFID has great potential and opportunity to improve receipt 

verification of deliveries. However, more areas should be improved and made more 

efficient within the material flow process before RFID is introduced. First the 

construction sites should work with a more digitized just in time systems. Then the 

step to RFID would become more natural and should involve a time-streamlined flow 

of materials.  

A better option for using RFID in projects that still lacks a digitized just in time 

systems is to use moisture control for improved material handling. Dealing with 

construction errors due to moisture could cause considerable amount of time. The 

humidity sensor causes no major changes in the material flow process and the step to 

the technology would not be as large. This technique can be a good start for several 

construction sites striving time efficiency. 
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Abstract 

Studien undersöker möjligheten för tidseffektivisering av materialleveranser med 

hjälp av RFID, radiofrekvensidentifikation. RFID är en trådlös teknik som används 

för att identifiera föremål. 

För att ta reda på vilka problem som uppkommer på dagens byggarbetsplatser 

genomfördes intervjuer på fyra olika projekt där Skanska Sverige AB är entreprenör. 

Genom sammanställning av intervjuerna gjordes en kartläggning av materialflöden 

och materialhantering på samtliga projekt. Dessa problem diskuterades därefter med 

en sakkunnig inom RFID och resultatet visar förslag på hur RFID kan användas för 

att uppnå en effektivare materialhantering.   

Huvudförslaget som analysen redovisar är tidseffektivisering av 

mottagandekontroller vid materialleveranser. Genom att använda RFID finns 

möjlighet att automatisera mottagningskontroller. Företaget kan redan vid avlastning 

upptäcka om material saknas och på så sätt tidseffektivisera byggprojekt. Dock är 

denna lösning svår att genomföra då mycket behöver förändras i 

materialflödesprocessen innan RFID införskaffas. 

Nyckelord: Tidseffektivisering, Materialleveranser, Radiofrekvensidentifikation, 

RFID, Materialflöden, Materialhantering, Mottagandekontroll, Just in time, JIT. 
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Förord 

Som blivande byggnadsingenjörer har vi nu tillsammans åstadkommit ett 

examensarbete som en sista del av utbildningen. Arbetet har utförts på intuitionen 

Teknik, Linnéuniversitetet i Växjö och har utförts i samarbete med Skanska Sverige 

AB. Idén uppkom då Skanska visade intresse för användning av 

radiofrekvensidentifikation samt om tekniken kan vara en tänkbar lösning för 

förbättrad logistik vid mindre byggprojekt.  

Studien gav oss en bredare kunskap om byggarbetsplatsers problemområden vid 

materialhantering samt en förståelse för RFID-tekniken och dess 

användningsområden. Förhoppningsvis kan arbetet vara till god hjälp om RFID-

tekniken realiseras på byggarbetsplatser inom materialhantering.  

Vi vill först tacka vår handledare Åsa Bolmsvik för en fantastisk handledning. Ditt 

arbete, engagemang och tålamod har skänkt oss en trygghet under studiens period. 

Vi vill också tacka vår handledare Fredrik Lindblad för dina goda råd som har givit 

oss en bra vägledning och delat med dig av din kunskap om RFID-tekniken.  

Vi vill även rikta ett stort tack till Emma Eskilsson på Skanska Sverige AB. Emma 

har visat stort intresse och engagemang för arbetet.    

Ett stort tack till Markus Eis på ECE AB. Tack vare ditt delgivande av RFID-

teknikens användningsområden och möjligheter har vi lyckats uppnå syftet med 

studien.  

Vi vill också tacka Armend Hulaj, Henrik Ingemarsson, Fredrik Lundgren, Joakim 

Salomonsson och Lina Schlegel på Skanska Sverige AB som tog sig tid och delade 

med sig av sina erfarenheter under intervjuer.  

 

Jenny Pettersson         &         Sara Wiberg 

Växjö, 22 Maj 2015 



VII 

Innehållsförteckning 

1. INTRODUKTION ......................................................................................................... 1 

1.1 BAKGRUND OCH PROBLEMBESKRIVNING ............................................................................................... 1 
1.2 MÅL OCH SYFTE .................................................................................................................................... 2 
1.3 AVGRÄNSNINGAR .................................................................................................................................. 2 

2. TEORI ............................................................................................................................. 3 

2.1 BYGGSTYRNING .................................................................................................................................... 3 
2.2 PLANERING ............................................................................................................................................ 3 

2.2.1 Planeringstekniker ........................................................................................................................ 3 
2.2.2 Traditionell planering ................................................................................................................... 3 
2.2.3 Nätplanering ................................................................................................................................. 4 
2.2.4 Planeringsarbete på arbetsplats ................................................................................................... 4 

2.2 LOGISTIK ............................................................................................................................................... 4 
2.2.1 Just In Time .................................................................................................................................. 5 
2.2.2 Materialplanering ......................................................................................................................... 7 
2.2.3 Inköpsplanering ............................................................................................................................ 8 
2.2.4 Leveransplanering ........................................................................................................................ 9 

2.3 KONTROLL OCH STYRNING AV MATERIALFLÖDEN ............................................................................... 10 
2.3.1 Materialhantering på arbetsplats ............................................................................................... 10 
2.3.2 Flaskhalsar vid materialleveranser ............................................................................................ 10 
2.3.3 Lageradministration ................................................................................................................... 11 
2.3.4 Effektiv logistik ........................................................................................................................... 11 

2.4 RADIOFREKVENSIDENTIFIKATION, RFID ............................................................................................. 12 
2.4.1 Historia bakom RFID ................................................................................................................. 12 
2.4.2 Hur fungerar RFID? ................................................................................................................... 13 
2.4.3 Exempel på fungerande materialstyrning med hjälp av RFID ................................................... 15 
2.4.4 Övrigt stöd med hjälp av RFID ................................................................................................... 16 

3. STUDERADE PROJEKT ........................................................................................... 19 

3.1 ÄLDREBOENDE I VIKAHOLM ............................................................................................................... 19 
3.2 SOLALLÉN I VIKAHOLM ....................................................................................................................... 19 
3.3 WORLD TRADE CENTER I VÄXJÖ ........................................................................................................ 20 
3.4 UTBYGGNAD AV SCANIA I OSKARSHAMN ........................................................................................... 21 

4. METOD OCH GENOMFÖRANDE .......................................................................... 22 

4.1 METODVAL ......................................................................................................................................... 22 
4.2 KVALITATIV METOD ............................................................................................................................ 22 
4.3 URVAL, VALIDITET OCH RELIABILITET ................................................................................................ 22 
4.4 GENOMFÖRANDE ................................................................................................................................. 23 

4.4.1 Intervju om RFID ........................................................................................................................ 23 
4.4.2 Intervju om projekten .................................................................................................................. 23 

5. RESULTAT .................................................................................................................. 25 

5.1 ARBETSMETODER IDAG ....................................................................................................................... 25 
5.1.1 Projektplanering ......................................................................................................................... 25 
5.1.2 Godsmottagning .......................................................................................................................... 26 
5.1.3 Materialflöden på studerade arbetsplatser ................................................................................. 27 

6. ANALYS ....................................................................................................................... 36 

6.1 ARBETSMETODER IDAG ....................................................................................................................... 36 
6.1.1 Projektplanering ......................................................................................................................... 36 
6.1.2 Godsmottagning .......................................................................................................................... 36 
6.1.3 Materialflöden på studerade arbetsplatser ................................................................................. 37 

6.2 VANLIGA BRISTER OCH PROBLEM VID MATERIALFLÖDEN IDAG ........................................................... 37 



VIII 

6.3 FRAMTIDA SCENARION MED RFID ...................................................................................................... 39 
6.3.1 Vad tror tjänstemännen om användning av RFID i byggbranschen? ......................................... 39 
6.3.2 Möjligheter för användning av RFID i byggbranschen .............................................................. 40 

7. DISKUSSION ............................................................................................................... 43 

7.1 METODDISKUSSION ............................................................................................................................. 43 
7.2 RESULTATDISKUSSION ........................................................................................................................ 43 

8. SLUTSATSER.............................................................................................................. 46 

REFERENSER ................................................................................................................. 48 

BILAGOR ......................................................................................................................... 52 

 

 

 



1 

Pettersson & Wiberg 

1. Introduktion 

Aktörer i Sveriges byggbransch vill att byggprocessens aktiviteter ska vara 

tidseffektiva och produktiva, utan att kvaliteten förloras på grund av för 

hårda tidskrav på byggarbetarna. När tidseffektiviseringar utförs kan stor 

press skapas för medverkande i byggprojekt och därför måste hänsyn tas för 

att alla ska kunna prestera under en bestämd tidsgräns. 

Materialhantering på byggarbetsplatser kan effektiviseras. Att övervaka och 

granska material som förbrukas och levereras behöver många arbetsplatser 

förbättra. Ofta levereras inte material till rätt plats vid rätt tillfälle och det är 

något som både kostar tid och pengar för företag. Det leder till ökande 

transporter som i sin tur ökar utsläppet av avgaser. Hänsyn måste tas till 

regeringens klimat- och energimål om minskade klimatutsläpp med 40 

procent till år 2020 i förhållande till år 1990 (Miljö- och 

energidepartementet 2015).  

I vissa fall beställer företag för mycket varor, vilket ger onödigt mycket 

transporter och materialspill. Fokuserar företag på mindre utsläpp vid 

transporter skulle möjlighet finnas att marknadsföra företaget som 

miljövänligt, vilket skulle generera i en miljöcertifiering av byggnaderna 

(Hanberg 2014). Certifiringen BRE Environmental Assessment Method, 

BREEAM, som är utformat av Sweden Green Building Council, har krav på 

transporter, påverkan av närområden och byggnaden. En miljöcertifiering 

ökar värdet på en byggnad och visar även hur miljömässigt hållbar en 

byggnad är. 

I dagens samhälle varierar materialhanteringen beroende på arbetsplats. Hur 

mycket material projektet är i behov av kan mängdas fram för hand utifrån 

ritningar eller genom automatisk mängdtagning vid användning av 

byggnadsinformationsmodellering, BIM. Ofta är det platschefen som 

beställer material och kontrollerar leveranser (Nordstrand 2008). Material 

beställs antingen i volymer, som element eller produkt. Hur material beställs 

beror främst på vilket byggsystem som följs. Genom att utgå från tidsplaner 

och handlingar utförs logistikplaneringen av platschefer och projektledning. 

Logisktiken kan vara komplicerad och dessvärre blir material ofta liggandes 

på arbetsplatsen på grund av att det levereras för tidigt.  

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

På dagens byggarbetsplatser strävas det dagligen efter förbättringar av 

materialflödesprocessen. På många arbetsplatser finns det problem med 

materialleveranser och materialhantering. Generella brister i 

materialhantering är den mest betydande och vanligaste faktorn till påverkan 

av byggandets produktivitet (Razavi och Haas 2011). Brister i 

materialhanteringen har beräknats att orsaka en övergripande minskning av 
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produktiviteten med 40 procent. Det finns flera faktorer som ofta ligger till 

grund för dessa brister, såsom försvunna eller förstörda material, att det 

krävs mer material än vad som köps och tvärtom. Det kan även bero på att 

fel sker vid leveransstart samt att oregelbundna beställningar görs när 

material plötsligt tar slut. 

Radiofrekvensidentifikation, RFID, är en trådlös teknik som används för att 

identifiera föremål (Roberts 2006). Givaren som kallas för RFID-tagg 

placeras på objektet som ska identifieras och innehåller dess unika 

information.  

Användning av RFID har tidigare prövats då brister i materialhantering har 

funnits. Skanska USA Building har använt RFID-tekniken tillsammans med 

BIM i ett av sina projekt och resultatet blev lyckat (Köhler 2009).  

1.2 Mål och Syfte 

Målet med studien är att konstatera om möjlighet finns för 

tidseffektivisering vid hantering av materialleveranser på byggprojekt med 

användning av RFID. 

Syftet är att undersöka om RFID är en teknik som kan användas för att 

uppnå en effektivare materialhantering. Dessutom att undersöka om 

byggbranschen är redo att nyttja RFID fullt ut och vad som krävs 

dessförinnan. Samt därmed se om RFID kan förbättra och tidseffektivisera 

materialflöden i dagens byggprojekt. 

1.3 Avgränsningar 

Undersökningen inriktas mot fyra specifika byggprojekt och intervjuer 

kommer genomföras på flera arbetsplatser för att reliabiliteten i utredningen 

ska bli större. Intervjuerna kommer endast utföras på utvalda 

husbyggnadsprojekt där Skanska Sverige AB är entreprenör. Intervjuer 

kommer utföras på medelstora projekt. Projekt med större volym har valts 

bort av den orsaken att arbetet inte ska bli för omfattande. 

RFIDs tekniska beskrivningar kommer endast redogöras kort, eftersom 

huvudsyftet är att visa användningen av tekniken. Fokus på arbetet kommer 

istället inriktas mot effektivisering av flöden, hitta flaskhalsar samt se 

potentialen med hjälp av RFID. Kostnader kommer inte redovisas även om 

en effektivitet ger en ökad vinst. 
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 2. Teori 

2.1 Byggstyrning 

Beställare ställer idag högre krav på kvalitet och miljö vid byggnationer 

(Révai 2012). Byggherrar, projektörer, entreprenörer och materialtillverkare 

får således större ansvar och mer att ta hänsyn till. Det har lett till att kraven 

kontrolleras genom kvalitets-, miljö-, och byggstyrning. Cirka hälften av 

byggproduktionskostnaderna består av material och därför är det viktigt att 

ha kontroll över kostnaderna (Nordstrand 2008). Planering, logistik, kontroll 

och styrning av materialflöden har av den orsaken blivit en viktig del i 

byggbranschen. 

Byggstyrning innebär att en verksamhet styrs utifrån givna mål med 

avseende på kvalitet, pris och tid (Révai 2012). Det tas först fram en 

planering på hur projektet ska gå till väga för att nå målen. Därefter 

genomförs projektet utifrån planen med kontinuerliga uppföljningar då 

verklig information lagras. Differensen mellan den planerade och den 

verkliga data kontrolleras, analyseras, korrigeras och eventuella avvikelser 

som upptäcks leder till att diverse handlingar utförs och projektet styrs mot 

målen igen. I ett byggprojekts planering skapas diverse planer, så som, 

tidsplan, produktionsplan och rullande tidsplan (Persson 2012). 

2.2 Planering 

2.2.1 Planeringstekniker 

Planering och förberedning är viktigt för att byggprojekt kan få rätt pris, 

kvalitet och att det färdigställs i rätt tid (Persson 2012). Huvuddelarna vid 

projektledning är mål, resurser och styrning. För att styra ett projekt måste 

planeraren ha kunskap om vilka byggmetoder som finns (Révai 2012). 

Planerare behöver även kunskap om vilka arbetsmoment som byggmetoden 

består av, vilka resurser som krävs för aktiviteterna samt vad allt kostar. 

2.2.2 Traditionell planering 

En vanlig förekommande planeringsteknik vid den traditionella planeringen 

är ett så kallat gantt-schema (Révai 2012). Det är en tidsplan som redovisar 

resultat i form av horisontella staplar som står för hur lång tid aktiviteter 

eller resurser tar. En horisontell tidsskala finns på schemat för att kunna 

avläsa vilken tid en aktivitet börjar och slutar. Huvudsyftet med ett gantt-

schema är att det ska vara lätt att tyda och avläsas, därför används det oftast 

vid enklare projekt. Gantt-schemat är den vanligaste metoden för att visa 
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tidsplanering och den kan varieras mellan tremånaderstidsplan till en 

rullande tidsplan med de närmsta kommande veckorna (Persson 2012). 

2.2.3 Nätplanering 

Nätplanering, eller så kallad strukturplanering, är uppbyggt på olika moment 

(Persson 2012). Planen ska vara ett hjälpmedel för kommunikation för att 

visa hur arbetet ska organiseras. De aktiviteter som ska utföras sammanställs 

i en förteckning (Révai 2012). De aktiviteter som är beroende av varandra 

sammankopplas och en strukturplan skapas. En enklare tidberäkning av 

projektet upprättas som därefter renritas till en mer pålitlig plan i tidsskala. 

Utifrån den nyritade planen kan noggranna resurs- och tidsplaner göras. 

2.2.4 Planeringsarbete på arbetsplats 

För att arbetet på en byggarbetsplats ska fungera och vara så effektiv som 

möjligt upprättas en tillfällig fabrik (Révai 2012). Transportvägar, plats för 

förvaring av material, maskiner, verkstäder, förråd, kontor och bodar 

placeras ut på lämpliga ställen på arbetsplatsen och redovisas på en 

placeringsritning, även kallad arbetsplatsdispositionsplan, APD-plan. 

Säkerhet är en viktig faktor på den tillfälliga fabriken eftersom stora 

störningar kan inträffa i produktionen. Vid planering av vägar är det viktigt 

att tänka på hur transportvägar ska placeras på bästa sätt för att undvika 

brister i framkomlighet som kan bidra till onödiga omlastningar och 

irritation. Om möjligt är det bäst att ha en enkelriktad väg runt bygget. En 

icke genomtänkt APD-plan kan leda till onödiga gångtider och många 

omflyttningar (Persson 2012). Hjälpmedel för att undvika ogenomtänkta 

APD-planer är att använda skrivtavlor, en glasskiva över situationsritningen, 

BIM-modellering eller CAD-program. 

På ett välplanerat projekt levereras och monteras byggnadsmaterialen direkt, 

dock är det nästan omöjligt i praktiken (Révai 2012). Därför måste 

upplagsplatser finnas på den tillfälliga fabriken. Vid planering av 

upplagsplatser ska hänsyn tas till storlek och läge. Transportvägar, 

kranradie, hissuppställning, entréer, arbetsplatsförråd, verkstad och 

inbyggnadsställe är några aspekter som måste uppmärksammas vid 

planering av materialupplagsplatser. 

2.2 Logistik 

Logistik syftar till styrning av materialförsörjning, produktion och 

distribution. Målet som eftersträvas vid logistik är att förbättra effektiviteten 

i företag och att åstadkomma en positiv resultatpåverkan. För att nå målen 

planerar, koordinerar och kontrolleras materialflöden. Eftersom 
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materialflödet inkluderar fler företag än ett är det viktigt att ha en 

genomtänkt planering. 

Logistik, eller läran om effektiva materialflöden, är ett namn för alla 

verksamheter som ser till att produkter och material kan finnas på rätt plats, i 

rätt tid och skapar på så sätt tidsnytta och plats (Jonsson och Mattsson 

2012). Logistik kan även beskrivas som en uppsättning av funktionella 

delsystem. Vanliga logistikrelaterande funktioner är till exempel 

prognostisering, kundorderbehandling, material, produktionsstyrning, 

transportplanering, inköp, materialhantering, interna transporter, produktion, 

lagring och externa godstransporter. 

Identifiering av varor och gods på byggarbetsplatser görs idag genom ett 

visuellt system där leveranser kontrolleras genom att granska tillhörande 

följesedel. Mottagning av leveranser görs oftast av den person som har gjort 

beställningen, men det förekommer att projekt utser någon att vara 

leveransansvarig som då ansvarar för alla mottagningar. 

2.2.1 Just In Time 

Just in time är en filosofi om hur planering ska gå till för att få en effektiv 

och kvalitativ produktion vilket är syftet för förbättrad logistik (Akintoye 

1995). Huvudsyftet med just in time är att material ska komma vid rätt tid 

och i rätt mängd. Det är varierande material som behövs till en byggnation, 

allt från små och billiga komponenter till stora och dyra. För att kunna 

tillämpa just in time måste tre frågor enligt Akintoye (1995) först besvaras: 

Vad är det för material? 

Vem levererar materialet till arbetsplatsen? 

Vilket leveranssystem är det bästa? 

Innan företag börjar tillämpa just in time måste möjliga brister och mål med 

materialhantering tas fram (Akintoye 1995). Det är viktigt att i förväg 

analysera hela kedjan för att hitta ekonomiskt försvarbara 

förbättringsmöjligheter. För att kunna använda filosofin bakom just in time 

måste disciplin och tillit finnas hos både entreprenör och leverantör. 

Det finns många fördelar med att använda just in time (Akintoye 1995). Det 

förbättrar kommunikation, service, kvalitet, konkurrens, prognoser, laganda, 

ökar lageromsättning, tar bort lagring, förenklar beställningar och 

mottagande, ger snabbare lösningar vid leveransproblem, minskar 

inventering, inköp, administrativa kostnader, finansieringskostnader och 

trafiktid. 

Den största negativa aspekten vid felaktig hantering av just in time är om 

material inte samkörs och planeras väl, det blir då mer transporter än 

nödvändigt som i sin tur leder till negativ miljöpåverkan. 
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Företaget Arcona Lean Construction har tillsammans med logistikföretaget 

Servistik arbetat med just in time (Hindersson 2012). Ett projekt där just in 

time har använts är Klaraporten i Stockholm. Projektet innebar en 

kontorsombyggnad på 20 000 m
2
 samt en utbyggnad och inglasning av en 

befintlig takvåning. Eftersom projektet var beläget i centrala Stockholm i en 

extrem trång stadsmiljö var utrymme för avlastning och lagring mycket 

liten. För att lösa lagringsproblemen hanterade personalen på Servistik 

materialet för projektet. Arbetssättet med logistiken grundades på att alla 

materialbeställningar till projektet lagrades på Servistik distributionsdepå. 

Avrop gjordes sedan av Arcon med några dagars framförhållning. Materialet 

paketerades av Servistik utifrån Arcons dagsbehov och direktlevererades 

med inbärning till hänvisad plats på byggarbetsplatsen. De positiva 

aspekterna med just in time-modellen är att lagringsproblem undviks samt 

att byggarbetarna istället kan spendera tid på byggandet. Det hjälper också 

till med renare arbetsplatser, friskare och mer öppen arbetsmiljö, mindre 

spill och bättre arbetsflöden. På sikt är målet för Arcon att använda det nya 

arbetssättet på de flesta av sina projekt. 

I ett tidigare arbete har Andersson och Hultberg (2012) tagit fram för- och 

nackdelar med Just in time-logistik. En jämföring har gjorts med just in time 

och förvaring av material på byggarbetsplatser. Undersökningen utgår från 

tre olika byggprojekt med helt olika förutsättningar som förses av 

byggentreprenadföretaget Q-gruppen. De projekt som ingår i 

undersökningen är nybyggnation av flerbostadshus och lägenheter samt 

renovering av en hotellbyggnad. Arbetet grundas på de problemområden 

som finns vid lagring av material på byggarbetsplatser. Förvaring av 

material på arbetsplats medför ökad transport då förflyttning av material 

mellan upplagsplats och inbyggnadsplats måste göras. Det leder också till 

merkostnader samt ökad risk för stöld och skador på material. Med just in 

time-logistik menas att produkten levereras i rätt tid och till rätt plats. 

Resultatet av undersökningen visar både för- och nackdelar för de båda 

alternativen (Andersson och Hultberg 2012). Fördelar med förvaring av 

material på arbetsplats är att förseningar i tidsplan på grund av sena 

leveranser inte förekommer samt att en trygghet skapas då material alltid 

finns till hands. Nackdelar med förvaring av material på arbetsplats är att 

risk för skador ökar och ger därmed stora kostnader. Studien visar också att 

material har varit i vägen för byggarbetarna och vid flera tillfällen har 

förflyttning av material varit nödvändigt. Andra nackdelar är att större 

lagerutrymme krävs samt att risk för stölder ökar. Vid användning av just in 

time undviks de tidigare nämnda nackdelar som skapas vid lagring av 

material på byggarbetsplatser. De slutsatser som påvisas i studien är att just 

in time-logistik är bättre ur ekonomiskt perspektiv dock passar inte alltid 

detta alternativ som exempelvis vid ROT-projekt där mycket redan är 

fastställt. Kostnader för förvaring av material på byggarbetsplatser har visat 

sig vara stora. Just in time-logistiken kan därför vara ett alternativ för att 

minska kostnader och effektivisera ett byggföretags materialhantering. 
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2.2.2 Materialplanering 

Materialhandläggning bland företag kräver utvecklade rutiner eftersom 

kostnaderna av inbyggnadsmaterial på arbetsplatser är en stor del av 

produktionskostnaderna (Révai 2012). Huvuddelarna i materialplanering är 

inköpsplanering, leveransplanering och materialhantering. Dessa områden 

måste koordineras eftersom de är kopplade till varandra. Samarbetet kan 

hantera hur fördelningen går till samt hur transporter, förvaring och 

mottagning av material fungerar. 

Projektstyrningsverktyget Spik är en del av Skanskas affärssystem (Hussein 

och Zhou 2012). Verktyget används dels vid beräkning av kalkyler i 

anbudsarbetet men även för planering, avstämningar och inköp i 

produktionen med mera. I Spik framgår bland annat leverantörsregister, 

projektpriser, riskinventeringar, budget, planering, analyser samt 

projekttider. Det är enbart Skanskas medarbetare som har tillgång till Spik, 

dock är åtkomsten begränsad då bara inblandade i projektet har tillgång till 

projektuppgifterna. Spik används bland annat som leveranskalender för 

produktbeställningar. Spik upplevs som ett komplext program som tar tid att 

sätta sig in i, men finns kunskapen är det extremt användbart. En ständig 

uppdatering sker av programmet då funktionerna blir bättre. I programmet 

görs kalkyler för aktuella projekt. Beskrivning samt innehåll finns för 

exempelvis väggar där samtliga material ingår per kvadratmeter. Utifrån 

kalkylerna erhålls alla mängder till anbud, inköpslista på de material som 

valts samt avstämningar och underentreprenörskostnader. Utifrån 

inköpslistan görs en tidsplan som visar vad och när materialet ska köpas. 

Inköpsplaner skapas, se Figur 1 i Spik som sedan kan exporteras till Excel 

för tydligare utskrift. 

 

Figur 1: Inköpsplan från Spik över Scania Grundmåleriet i Oskarshamn. 
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2.2.3 Inköpsplanering 

Det finns tre huvudsyften vid inköpsplanering (Révai 2012). Syftena är att 

säkerställa att alla inköp planeras, garantera att inköpen är rätt prissatta med 

rätt kvalitet och att leverering sker i rätt tid. Inköpsplanering ska även visa 

planering över inköparens arbete. Vid större projekt ansvarar ofta en expert 

ett projekts inköp och vid mindre projekt är det ofta platschefen eller 

arbetschefen som hanterar köpen. 

Planering av inköp kan se olika ut beroende på byggarbetsplats. Material kan 

beställas som produkt, element eller i volym. Vid upphandling av 

materialleveranser ingår en rad olika moment såsom upprätta 

förfrågningsunderlag, begära in offerter, bedöma och beräkna offerter, göra 

beställning, göra eventuella delbeställningar och leveranser (Nordstrand 

2008). En inköpsplan upprättas med avsikt att planera och strukturera inköp, 

enklare kontrollera delleveranser samt förhindra att inköp glöms bort. 

Inköpsplanen visar bland annat tider för leveranserna och vem som ansvarar 

för respektive leverans. 

För att underlätta logistiken för byggentreprenörer förekommer samarbete 

med byggvaruleverantörer (Nordstrand 2008). Samarbetet innebär att 

företagen har ett ramavtal över en viss bestämd tid. Ramavtalen brukar 

behandla bestämmelser som förenklar fakturering och beställning. Det är nu 

vanligt att företag använder sig av elektroniska inköpsverktyg med e-

handeln. 

Bluebeam är ett digitalt verktyg som används vid mängdtagning. I 

programmet går det att redigera PDF-filer med hjälp av olika lager, 

färglägga, sätta en egen skala, räkna omkrets, höjd med mera. 

IBX eProcurement är ett elektroniskt verktyg som Skanska Sverige AB 

använder sig av när de skickar förfrågningar och lägger ordrar (Skanska 

2014). När produktsökning görs i orderverktyget visas aktuella leverantörer 

för den sökta produkten. När ett inköp genomförs skickas information 

automatiskt om köpets leveransdatum och innehåll till Spiks 

leveranskalender, se Figur 2.  Ett e-postmeddelande med orderinformation 

skickas till den utvalda leverantören som därigenom kan välja att acceptera 

eller avböja ordern. Från programmet kan små och stora produkter beställas 

men programmet används främst till delbeställningar. Alla Skanskas 

leverantörer är samlade i IBX. 
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Figur 2: Leveranskalender från Spik över Scania Kaross i Oskarshamn. 

2.2.4 Leveransplanering 

Syftet med leveransplanering är att säkerställa att leveranser kommer i rätt 

tid. Genom att utgå från inköpsplaner och diverse arbetsplaner skapas en 

leveransplan (Révai 2012). På en leveransplan visas leveransdata för varje 

vara. Leveranstiderna bestäms utifrån leverantörens tillförlitlighet, var 

projektet är beläget, kommunikation, mottagningsförhållande och eventuellt 

arbetsmarknadskonflikter. För att få en leverans på ett specifikt klockslag 

krävs principfast styrning och bevakning av materialet från upphandling till 

dess att materialet sitter på plats. 

Det finns olika tillvägagångssätt vid materialleveranser (Nordstrand 2008). 

Ofta levereras byggvaror direkt från tillverkare till arbetsplats då tillverkaren 

ansvarar för transporterna. Det finns även hårt styrda leveranser då 

entreprenören i samarbete med grossist eller transportföretag ordnar ett 

mellanlager, även kallat terminal, där material samlas och kan skickas ut till 

arbetsplatsen i rätt produktionstakt. Det är vanligt att el- och VVS-

installationer levereras direkt från en grossist till arbetsplatsen. För små 

företag är det vanligt att leverans sker från byggvaruhandel till 

byggarbetsplats. 
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2.3 Kontroll och styrning av materialflöden  

2.3.1 Materialhantering på arbetsplats 

Materialhantering innebär hur hantering och förflyttning av gods går till 

internt (Jonsson och Mattson 2012). Det innehåller bland annat 

godsmottagning, ankomstkontroll, lagring, plockning, märkning och 

godsavsändning. 

Det som ligger till bakgrund för arbetet med materialhantering är 

bygghandlingar, produktionstidsplan, arbetsberedningar med mera 

(Nordstrand 2008). I materialhantering ingår delleverans, mottagning av 

material, avemballering, kontroll, reklamation, förvaring av material, 

transporter till och från arbetsplats, inbyggnad eller montage, 

omhändertagande av emballage, spill och avfall samt källsortering. 

Materialhantering kräver att arbetet organiseras och delas upp mellan 

anställda och utförs på ett sätt att kvalitetsplanering och andra rutiner 

fortfarande följs (Nordstand 2008). Ibland kan företag anlita en 

logistikentreprenör som utanför arbetstid lossar och ställer fram material 

som skall användas dagen efter. Det är viktigt att samarbetet med 

underentreprenörerna är bra och att hänsyn tas till förutsättningar, planering 

och samordning för alla. Det görs enligt AB 04 (Svensk Byggtjänst och 

Föreningen Byggandets Kontraktskommitté 2004) på ett protokollfört 

startmöte. Uppföljning av arbetet brukar behandlas på planeringsmöten, där 

även tidsplanering, leveranser, arbetsmiljö och byggstyrning diskuteras. 

2.3.2 Flaskhalsar vid materialleveranser 

Materialhantering på dagens byggarbetsplatser är något som behöver 

utvecklas och förbättras. Många undersökningar visar ett antal brister och 

problem som är vanliga vid hantering av material som bland annat att 

material anländer vid fel tidpunkt, specifikationen är felaktig, beställningar 

glöms bort, bristande information om orderstatus eller om ankomst, överflöd 

eller underskott av material, otillräckligt lagerutrymme, onödigt tid till 

sökning och spårning av material eller att fel mängd material anländer till 

arbetsplatsen (Navon och Berkovich 2005). 

De huvudsakliga fördelarna vid förbättring av materialhantering är en ökad 

produktivitet, färre förseningar, minskad tid för spårning av material och 

uppföljning av inköpsorder som i sin tur ger en minskning av mantimmar, 

tillgång till material innan arbetet påbörjats vilket ger en produktivitetsvinst 

på 8-10 procent samt en kostnadsminskning på material på grund av mindre 

spill (Navon och Berkovich 2005). 
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Enligt Malvå (2009) uppkommer dessa problem på grund av att logistiken 

blivit lågprioriterad på byggarbetsplatser. Problemen kan skapa 

tidsförseningar och konflikter mellan leverantör och byggentreprenaden, 

vilket i sin tur blir kostsamt. 

2.3.3 Lageradministration 

Warehouse Management System, WMS, eller lageradministrationssystem, 

har stöd för aktiviteter i samband med lager (Jonsson och Mattson 2012, 

s.431). WMS har även stöd för tillverkning, planering med transport, 

ekonomi och orderadministration. De mest vanliga lager- och 

hanteringsaktiviteterna är godsmottagning, lagerläggning, ordermottagning, 

transportdokumentation och materialstyrning. Systemet kan även innehålla 

sortering, personalplanering och returflödeshantering. För automatisk 

datainsamling är det möjligt att WMS är samordnat med streckkoder eller 

RFID.  

2.3.4 Effektiv logistik 

För att skapa en positiv resultatpåverkan måste effektiviteten i logistiken 

förbättras (Jonsson och Mattson 2011). I logistiken finns ett antal 

effektivitetsvariabler som kan mätas utifrån givna mål och därefter följas 

upp. På så sätt kan projekt styras mot en mer effektiv logistik. 

Den första variabeln är kundservice (Jonsson och Mattson 2011). 

Kundservice skapas vid de aktiviteter som genomförs i anslutning till 

kundkontakt och leveranser av tjänster och produkter. God kundkontakt 

skapas när leveranser anländer i rätt tid och när materialflödesinformation 

ges. 

Kostnader är något som påverkas av logistiksystemet (Jonsson och Mattson 

2011). Hantering, förflyttning och lagring medför material-, personal-, 

drifts-, avskrivnings-, administrativ- och personalkostnader samt kostnader 

för informationssystem. Vid ökad kapacitet kan det dock bli brist på material 

samt medföra ökade lagrings- och förseningskostnader. 

Kapitalbindning delas in i anläggningskostnader och omsättningstillgångar 

(Jonsson och Mattson 2011). Vid investering i en tillgång binds kapital och 

det påverkar kassaflödet och medför till en alternativ avkastning. 

Anläggningstillgångar är sådant som används en längre tid, såsom, 

byggnader, maskiner och datorsystem. Omsättningstillgångar är de 

tillgångar som inte används under en längre tid. Det kan vara material i 

lager, under produktion, transport eller kundfodringar. Kapitalbindningen är 

beroende på materialflödet. 
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Flexibilitet är en stor del för god kundservice (Jonsson och Mattson 2011). 

Varierande produktions- och leveransvolymer ger upphov till 

flexibilitetskostnader som ger en ökad kundservice och sänkt kapital. Att 

logistiken strävar efter flexibilitet ger logistiken en bättre kundservice, 

mindre kostnader och större kapitalbindning. 

Flexibiliteten blir bättre då tiden utnyttjas och planeras väl (Jonsson och 

Mattson 2011). Tiden är central i effektivisering av logistiken. Utan 

tidseffektiva logistikflöden är det svårt att producera ett effektivt 

logistiksystem. 

Den sista variabeln är miljön (Jonsson och Mattson 2011). 

Logistiksystemets miljöpåverkan skapas genom utsläpp, föroreningar, 

buller, höga energiförbrukningar, bristande återvinning med mera. 

Logistiksystemet får direkta konsekvenser från de miljökrav som ställs från 

samhället. Dock finns olika verktyg för att förenkla anpassning av ett 

miljömässigt logistiksystem. 

2.4 Radiofrekvensidentifikation, RFID 

RFID är en teknik där objekt kan spåras och identifieras (Roberts 2006). En 

tagg som består av ett mikrochip och en antenn som placeras på objektet. 

Med hjälp av en mottagarenhet läses taggen av trådlöst. I jämförelse med en 

streckkod behöver taggen inte vara synlig för läsaren, information som 

exempelvis datum och tider kan lagras och tekniken har en snabbare process 

med högre läshastighet (Dehlin, Fredhsdotter och Claeson-Jonsson 2010). 

Den har också unik identifiering och flera taggar kan avläsas samtidigt. Den 

främsta skillnaden är att streckkoder inte är informationsbärare då istället 

RFID har möjligheten att lagra information i ett chip. 

2.4.1 Historia bakom RFID 

Den första lyckade kontinuerliga våg med överföring av radiosignaler 

framfördes år 1906 av Ernst FW Alexanderson och betecknar början på 

modern radiokommunikation (Landt 2005). I början av 1900-talet 

introduceras radar. Genom reflektion av radiovågor som sänds ut via radar 

kan ett objekt spåras och lokalisera ett objekt. Reflektionen fastlägger 

position och hastighet hos föremålet. De första tankar kring RFID kom vid 

ungefär samma tid som utvecklingen av radar då kombinationen av 

radiosändningsteknik och radar är en form av RFID. 

En publicering av artikeln “kommunicera med hjälp av reflekterad effekt” 

gjordes av Harry Stockman år 1948 (Landt 2005). Det var ett tidigt, kanske 

det första, arbetet kring RFID. Dock behövde bland annat transistorn, 

mikroprocessorn och utveckling av kommunikationsnät realiseras innan 

RFID var fullt fungerande. Det var på 1970-talet som RFID exploderade, 



13 

Pettersson & Wiberg 

dock var det först på 1980-talet som RFID-tekniken var fullständigt 

genomfört. RFID används idag till en rad olika applikationer som bland 

annat den växande möjligheten att spåra en mängd tillgångar i materialflödet 

genom ett företag. Se Figur 3 för en överblick på RFID-teknikens 

utveckling. 

 

Figur 3: Tidslinje över RFID-teknikens utveckling. 

2.4.2 Hur fungerar RFID? 

RFID-taggar särskiljs som två olika huvudgrupper, passiva och aktiva 

(Roberts 2006). Passiva taggar, se Figur 4, har ingen strömkälla och har en 

obegränsad livslängd. De har oftast funktionen Read-Only och kan därför 

inte lagra information, däremot är de lättare, mindre och förmånligare än de 

aktiva. Passiva taggar kan även ha funktionen read and write, men är något 

dyrare. Aktiva taggar har egen strömkälla och har funktionen Read and 

Write och kan därför lagra information. Eftersom aktiva taggar drivs av 

batteri har de en livslängd upp till 10 år och har längre läsavstånd än de 

passiva. 

 

Figur 4: Lågfrekventa (125 kHz) passiva taggar med read only-funktion. 
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Enligt Markus
1
 har de aktiva taggarna en räckvidd på 300-500 meter, medan 

de passiva endast har ett läsavstånd på max 60 cm. 80 procent av alla taggar 

som används idag är passiva taggar och är vanliga inom materialhantering. 

En negativ aspekt med RFID-taggar är att de är känsliga mot metall och 

därför kan inte avläsning från tagg till avläsare ske genom metall. 

Passiva taggar finns i olika former. Etikettagg är den enklaste formen av 

passiva taggar och innehåller endast ett unikt identifikationsnummer 

(Dehlin, Fredhsdotter och Claeson-Jonsson 2010). Vid koppling till en 

databas visas önskad information. En tagg som är mer avancerad behärskar 

att lagra en större mängd information. Etikettaggar kan skrivas ut på en så 

kallad RFID-skrivare som kodar och programmerar etiketten, se Figur 5. 

 

Figur 5: I mitten visas utskrivna etikettaggar samt RFID-skrivare till höger (Dehlin, Fredhsdotter och 

Claeson-Jonsson 2010). 

Mottagarenheten som läser av taggarna trådlöst kan vara en handburen dator 

med inbyggd RFID-läsare (Backman 2012).  En kvalitetsansvarig kan då 

läsa av information med mottagarenheten som sedan överförs till dator via 

exempelvis GPRS, kabel, 3G, Bluetooth eller trådlöst nätverk (Sørensen, 

Christiansson och Svidt 2009). Datorn skickar därefter information vidare 

till en databas på Internet (Backman 2012). Via GPRS, 3G eller trådlöst 

nätverk kan information också skickas direkt till den internetbaserade 

databasen från den handburna mottagarenheten. Möjlighet finns för 

automatisk överföring från den internetbaserade databasen, till exempel BIM 

via ett program. En manuell metod finns också då en modellsamordnare 

uppdaterar modellen, se Figur 6. 

 

 

Figur 6: Informationsflöde med RFID (Backman 2012).  

                                                 
1
 Markus Eis, VD för ECE AB och fd. produktchef för HID, muntlig intervju, 2015-03-25. 
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2.4.3 Exempel på fungerande materialstyrning med hjälp av RFID 

RFID används idag till en rad olika områden som exempelvis spårning av 

böcker i bibliotek, vägtullar, lagerhantering, skidliftar, stöldskydd, 

inpassering till byggarbetsplatser samt identifiering av rullande material på 

järnvägar (Roberts 2006). 

Tillgången av handverktyg är en betydande faktor som ger effekt på 

arbetsproduktiviteten (Goodrum, Mc Laren och Durfee 2005). En strategi 

som används för förbättring av förvaltning på byggarbetsplatser är 

överlagring av handverktyg. Det är till en större fördel för byggarbetsplatser 

om de har ett överskott av verktyg eftersom kostnaden för arbetskraft kostar 

mer för företaget än om brist på verktyg inträffar. Den perfekta strategin är 

tillgången av precis rätt mängd verktyg på en arbetsplats. 

Dagens byggprojekt är ofta dynamiska och kräver ett stort antal produkter, 

som exempelvis material, utrustning och verktyg (Cai, Andoh, Su och Li 

2014). Byggarbetsplatser strävar alltid efter att ha rätt mängd och rätt typ av 

produkter på rätt plats och vid rätt tid under hela projektets utförande. 

Onödig tid går till att leta verktyg och material och ger därför negativ 

inverkan på byggprojektets effektivitet, produktivitet och säkerhet. En stor 

efterfråga finns därför på att exakt lokalisera och spåra produkter i realtid. 

Med hjälp av RFID-läsare utrustad med Global Positioning System, GPS, 

ges möjligheten att spåra placeringen av RFID-taggen. 

RFID har testats i andra verksamhetsområden, till exempel fordonsindustrin 

(Levander, Lindgren och Larberg 2008). Där används RFID till 

automatiserad produktmärkning, produktions-, mottagnings-, monterings- 

och leveranskontroll, lagersaldo, lastbärare, tillgänglighet, godsmärkning 

och lagerläggning. Även Volvo använder sig av RFID på grund av att 

taggarna kan stå emot smuts, värme och vätskor. Rapporten belyser även att 

RFID förenklar och tidseffektiviserar kontroller, vilket resulterar i att 

kontinuerliga kontroller minskar. 

I en forskning har RFID använts på ett vattenförsörjningsprojekt (Ren, Sha 

och Hassan 2007). RFID användes för att hjälpa en projektgrupp att samla in 

materiallagring och användning på ett korrekt sätt och även underlätta 

informationsflödet genom förvaltningsprocessen av byggmaterial med fokus 

på materialplanering, beställning och övervakning. 

På Walmart i USA används RFID-tekniken i stor utsträckning (University 

Alliance 2015). Användningen av RFID ger dem ökad tillgång, synlighet, 

informationsinnehåll och hastighet på produkter. Tekniken har använts i mer 

än tio år inom företaget och har medfört en mer effektiv lagerhantering. Till 

en början hade Walmart endast RFID-tekniken för spårning av pallar med 

varor som färdades längs leverantörskedjan och har sedan 2007 sänkt 

överskottslagret med nästan en tredjedel. En fråga Walmart har hanterat är 

att deras leverantörer måste applicera en RFID-tagg för att systemet skall 
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fungera och det kan vara kostsamt även för leverantörerna. Figur 7 nedan 

illustrerar hur Walmarts varor registrerar de produkter som ska tas emot och 

skickas. 

 

Figur 7: RFID-scanning för effektiv lagerhantering (Therealminfo 2014). 

2.4.4 Övrigt stöd med hjälp av RFID 

2.4.4.1 RFID-tekniken mäter fukt 

Fuktskador i olika byggnadsmaterial är idag ett stort bekymmer vid 

byggnationer i Sverige. Reparationskostnader för skadorna anses uppgå till 

mångmiljardbelopp årligen (Sandin 2010, s.7). Utöver de fysiska skadorna 

kan de fuktrelaterade problemen också leda till allvarliga hälsoproblem. 

Idag används ett flertal metoder vid fuktmätning av byggnadsmaterial. En ny 

teknik som har utvecklats av företaget Sensible Solutions Sweden AB är ett 

verktyg som gör fuktkontroller med hjälp av radiovågor (Andersson och 

Edmon 2011). Verktyget är en fuktsensor som med hjälp av RFID-teknik 

mäter fukt i materialet som RFID-taggen är fäst på trådlöst. Sensorn 

innehåller två passiva taggar, där fuktabsorberande material omsluter en av 

dem. Sensorn placeras exempelvis bakom en badrumsvägg där risk för fukt 

ofta finns. En handhållen RFID-läsare kan med hjälp av radiovågor hämta 

information om taggarnas mätvärden som visas på läsarens skärm. Om fukt 

förekommer innanför väggen visar den omslutande taggen ett mindre 

mätvärde i jämförelse med den ”öppna” taggen. Hur länge fuktsensorn håller 

är fortfarande osäkert eftersom RFID är en ny teknik, men tester visar att 

den håller cirka 20 år. 

Åtgärder vid byggfel på grund av fukt kan orsaka stor tidsåtgång. Vid 

byggnadsarbeten utomhus används ibland byggtält som skydd från 

inbyggnad av fukt i exempelvis trähus. Nackdelar med byggtält är bland 

annat att det är dyrt och förhindrar inlyftning av material (Islamovic 2013). 

Den trådlösa fuktsensorn kan då vara ett alternativ för att tidseffektivisera 
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projekt redan vid byggskedet och det föreligger ingen risk för inbyggnation 

av fukt. Fuktsensorn ger även möjlighet att lyfta in material i byggnaden 

under hela produktionen. 

2.4.4.2 ID06  

ID06 som används för inpassering på byggarbetsplatser grundas på RFID-

tekniken (Åfreds 2010). Avsikten med ID06 är att minska svartarbete i 

byggbranschen och år 2010 hade 8000 företag blivit medlemmar. RFID-

tekniken kan kopplas till andra informationssystem där taggen 

kommunicerar med en internetbaserad tjänst som visar informationen på en 

datorskärm. Att tid ofta går åt att leta utrustning på byggarbetsplatser är 

vanligt och att få en direkt översikt på en datorskärm är något som sparar tid. 

ID06 ger möjlighet för företagen att kontrollera vilka personer som befinner 

sig på arbetsplatsen. Märkning med en RFID-tagg på byggmaterial, verktyg 

och maskiner skulle ge möjlighet till information om vad som exakt finns i 

lager, vad som bör köpas in och var objekten befinner sig. 

2.4.4.3 RFID-tekniken förhindrar stöld och inbrott 

Stölder och inbrott på byggarbetsplatser är ett vanligt och återkommande 

problem. Över 6000 rapporteringar av stölder görs varje år och kostanden 

överstiger 1,5 miljarder kronor (Svensson och Carlsson 2007). Stölder 

orsakar inte bara utgifter för att ersätta det som blivit stulet, utan även 

kostnader såsom långa väntetider. Väntan riskerar att bli lång innan det som 

är stulet kan ersättas och tid kan gå förlorad för byggandet. 

Arbete går åt för att komma med lösningar för säkrare och effektivare 

byggarbetsplatser. En lösning för problemen har undersökts av två studenter 

för att se om RFID-tekniken kan vara till hjälp. Märkning görs med aktiva 

RFID-taggar på verktyg, maskiner och byggarbetare (Svensson och Carlsson 

2007). Låset till en container styrs av en RFID-läsare som är kopplad till en 

dator. Det finns ingen portkod, hänglås eller liknande utan taggen på 

arbetaren fungerar som ett passerkort. Arbetaren identifieras som giltig 

användare och låset öppnas automatiskt. Datorn som är kopplad till läsaren 

kommunicerar med en server via GPRS och information skickas om in- och 

utpassering av personal och verktyg. Datorn fotograferar även personen som 

går in i containern. Därmed förhindras stölder då vetskap finns om vem som 

har hämtat ut verktyget. Då undersökningen gjordes uppstod ett flertal 

tekniska problem. Utveckling av systemet skulle komma att fortsätta. Idag 

finns containersystem som ger trygg och säker förvaring av verktyg 

(Infobric 2014). 

2.4.4.4 God potential av RFID-märkning vid specialleveranser 

Tidigare fallstudie med användning av RFID på fönsterleveranser visar god 

potential för kontroll i materialflödet (Dehlin, Fredhsdotter och Claeson-

Jonsson 2010). Fallstudien belyser bland annat att genom tydligare och 
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automatisk dokumentering i leverans och mottagning blir materialflödet 

effektivare och felen minskar. Vid införande av RFID i verksamheten är det 

viktigt med noggrann planering och styrning. Målet med studien var att 

optimera och begränsa tid och kostnaderna för införandet av RFID. 

På fönstren applicerades RFID-taggar som avlästes med hjälp av en 

handdator som sedan skickade information till databasen (Dehlin, 

Fredhsdotter och Claeson-Jonsson 2010). En processbeskrivning användes 

för kartläggning av fönstrens informationsflöde. Genomförandet inkluderar 

en simulering av materialflöde mellan leverantör och verklig 

byggarbetsplats. 

Studiens slutsats är att RFID är en mogen och testad teknik som används i 

ett flertal andra branscher (Dehlin, Fredhsdotter och Claeson-Jonsson 2010). 

Dess system och verktyg är enkelt att använda och RFID är ett bra verktyg 

för effektivisering av materialflödet. Den största nyttan av projektet kommer 

att nås då RFID används inom fler områden. Svårigheten med införingen 

ligger i förändringsprocessen som medför en ny teknik. 

2.4.4.5 Exempel på ett byggprojekt där RFID använts med framgång: 

Arenaprojekt i USA 

I Meadowlands i New Jersey USA byggde Skanska USA Building en arena 

där RFID kopplades till BIM (Köhler 2009). Samarbetet mellan RFID och 

BIM lyckades få 3200 prefabricerade betongelement att levereras i tid. För 

att avhjälpa de brister som fanns i projektet var lösningen att varje 

betongelement kodades med en RFID-etikett som sedan avlästes med en 

speciell läspenna. De kunde med hjälp av BIM och olika färger se i 

modellen om elementen fanns kvar på fabriken, transporterades, levererades 

eller redan hade blivit monterade. Just in time-planering är något 

byggarbetsplatser strävar efter men som ofta är svårt att förverkliga. Skanska 

lyckades med tidsplaneringen med hjälp av BIM och RFID i detta stora 

arenaprojekt och följden blev att elementen tillverkades i rätt ordning och 

levererades i rätt tid utan några onödiga flaskhalsar. 
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3. Studerade projekt 

3.1 Äldreboende i Vikaholm 

Studien utgår bland annat från en nybyggnation av ett äldreboende i 

Vikaholm, Växjö, se Figur 8. Det är Skanska som är totalentreprenör för 

projektet och första spadtaget för boendet togs i augusti 2014 (Skanska 

2014). Byggnadens totala yta kommer vara cirka 3 600 m
2
 med 54 

lägenheter. Vårdboendet är på tre våningar där vardera plan är nästintill 

identiska med varandra. Det som skiljer mellan planen är mittpartiet då det 

är utformat med olika avdelningar. En spaavdelning kommer finnas på övre 

planet och på mittenplanet planeras ett personalrum. Utöver mittpartiet är 

byggnaden utformad av sex identiska delar med lägenheter. Äldreboendet är 

en betongbyggnad med prefabricerade färdiga betongväggar utan ytskikt. Ett 

självbärande HDF-bjälklag har använts i konstruktionen och stämp har 

därför inte använts. Stommen är bärande betongväggar men där spännvidden 

är för lång används ett pelar/balk-system. Antal underentreprenörer brukar 

normalt vara cirka 20 personer men som troligtvis kommer öka till omkring 

30 personer. Som mest är det 8 yrkesmedarbetare från Skanska, men normalt 

är det oftast 2-4 personer. Inflyttning beräknas ske under hösten 2015. 

 

Figur 8: Illustration över äldreboendet i Vikaholm, Växjö (Attendo 2015). 

3.2 Solallén i Vikaholm 

Solallén är ett bostadsområde med sju radhusbyggnader i Vikaholm, Växjö 

(Skanska 2013), se Figur 9. Radhusbyggnaden består av två lägenheter med 

tre rum och kök och en lägenhet med fyra rum och kök. Totalt finns det 21 

radhus. Fyrorna är 91 m
2
 och hälften av treorna är 79 m

2
 och resterande treor 

är 80,5 m
2
. Husen byggdes i olika etapper där tak och väggar har levererats 

till arbetsplatsen i prefabricerade element. Väggarna levererades med färdig 

träpanel på utsidan och gips på insidan i den omfattning det var möjligt. För 

att undvika skarvar på fasaden saknades panel vid blockskarv och hörn som 

istället monterades på arbetsplatsen. Stommen består av trä. Bostäderna har 
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solceller på taken för producering av el och bergvärme för uppvärmning. 

Projektet hade 16 olika underentreprenörer. Skanskas egen personal bestod 

av snickare, mark, utsättning och platsledning. Under projekteringen 

ansvarade även Skanska för arkitekturen och grundkonstruktion. Utöver 

underentreprenörer fanns ett stort antal inhyrda snickare, då Skanskas egen 

personal inte räckte till. Som mest fanns cirka 50 personer på 

byggarbetsplatsen. Skanska var även fuktsakkunnig och byggherre. 

Inflyttning ägde rum februari och mars 2015. 

 

Figur 9: Illustration av Solallén i Vikaholm, Växjö (Skanska Nya Hem 2013). 

3.3 World Trade Center i Växjö 

Idén att det ska finnas ett World Trade Center, se Figur 10, i Växjö har 

funnits länge. Konceptet är ett världsligt koncept men det är Kärnhem som 

har utvecklat idén. Eftersom projektet är stort togs beslutet om ett 

samarbetsavtal med Skanska. Ett café kommer finnas på bottenplan och 

kontor på ca 6800 m
2
 i ovanliggande våningsplan. Kontorsbyggnaden består 

av smidesstomme med pelare och balksystem. Ytterväggarna är 

utfackningsväggar som stålreglar, isolering och gips. Fasaden består av 

skiffer och bjälklaget består av HDF som monteras av leverantör. Yttertaket 

är kombinerat med terrasser och TRP-plåt med tillhörande tätskikt. Under 

byggnaden kommer det vara ett parkeringsgarage på två våningar, på cirka 

5200 m
2
. Garaget består av platsgjuten platta på mark som är förstärkt med 

plintar och sulor. Bjälklaget är platsgjutet. Stommen består av prefabricerade 

betongytterväggar samt bärande pelare och några få innerväggar. 

Betongytterväggarna behandlas på plats som exempelvis målning. Projektet 

befinner sig fortfarande i ett tidigt skede. För tillfället är cirka 45 personer 

aktiva på projektet där 6 personer är Skanskas tjänstemän. När 

stomkompletteringen startar brukar fler personer vara inblandade. World 

Trade Center kommer slutligen resultera som ett niovåningshus. Inflyttning 

sker hösten 2016. 
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Figur 10: Illustration av World Trade Center i Växjö (Tengbloms Arkitekter 2015). 

3.4 Utbyggnad av Scania i Oskarshamn 

Ett projekt som ska studeras är Skanskas snart färdigställda utbyggnation av 

Scanias karossverkstad, se Figur 11. Byggstart för projektet var oktober 

2013. Byggnaden är på två plan och har en totalyta på cirka 37 000 m
2
. 

Grunden är platsgjuten platta på mark som förstärks med betongplintar. 

Konstruktionen består av stål- och betongstomme. Skanskas arbete på 

projektet har bland annat innefattat grundplintar, pågjutning HDF och 

plattbärlag, randisolering, tillfällig vägg samt gipsning. Slutbesiktning för 

byggnaden ägde rum i mars 2015 och idag är den byggnaden i princip 

färdigställd. 

 

Figur 11: Scania Kaross i Oskarshamn. (Eskilsson 2015). 



22 

Pettersson & Wiberg 

4. Metod och genomförande 

4.1 Metodval 

För att uppnå rapportens syfte ska djupintervjuer utföras på fyra olika 

byggprojekt där Skanska är entreprenör. Minst en person på varje projekt 

kommer att intervjuas och en kartläggning av materialflöden och 

materialhantering på respektive projekt kommer utföras. Ett alternativ 

istället för intervjuer är enkätstudier. Informationen från enkätstudier hade 

gett samma indikation men resultatet hade inte varit lika säker (Eriksson och 

Wiedersheim-Paul 2011). Därför valdes djupintervjuer som metod. 

Intervjuerna kommer främst utföras som besöksintervjuer då fördelarna är 

att förtroende kan skapas mellan de involverade, kroppsspråk kan avläsas, 

det är lättare att få svar på komplicerade frågor samt att frågor kan följas 

upp. Om frågor uppstår efter intervjuer kommer kontakt fortsätta via e-post. 

Intervju med en sakkunnig om RFID kommer att utföras tidigt i studien för 

att få en större förståelse för tekniken. Befintlig data om RFID och 

byggarbetsplatsers materialhantering kommer också samlas in i ett tidigt 

skede. Litteraturstudier ger en djupare förståelse för hur RFID-tekniken 

används idag samt hur materialhantering och materialflöde fungerar på 

dagens byggarbetsplatser. 

4.2 Kvalitativ metod 

Undersökningen är gjord utifrån en kvalitativ metod då djupintervjuer ska 

göras. Kvalitativa studier är oftast muntliga och datainsamling görs genom 

intervjuer och observationer (Eriksson och Wiedersheim-Paul 2011). 

4.3 Urval, validitet och reliabilitet 

Intervjuer kommer utföras på medelstora projekt. Projekten som är utvalda 

är nybyggnation av ett radhusområde samt ett äldreboende i Vikaholm, 

nybyggnation av kontorsbyggnaden World Trade Center i Växjö och 

utbyggnation av Scania i Oskarshamn. Personer som intervjuas är 

produktionsledare samt produktions- och projektingenjörer där Skanska är 

entreprenör. 

Reliabiliteten avser trovärdigheten i arbetet. Valet av de intervjuade är 

personer som är erfarna och insatta i projekten, därför kommer reliabiliteten 

vara hög. Dock sker en ständig utveckling av teknik och det är därför möjligt 

att en liknande studie som genomförs vid senare tillfälle kan resultera till en 

annan slutsats. 
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I studien kommer validiteten vara hög då tanken är att bara mäta det 

avsedda. I intervjufrågornas innehåll eftersträvas relevanta ämnen och 

problem för att uppnå arbetets mål. 

4.4 Genomförande 

För att syftet med rapporten ska uppnås genomförs en litteraturstudie. 

Studien görs för att få kunskap om byggarbetsplatsers problemområden 

inom materialhantering samt få en djupare förståelse för RFID-tekniken. 

Litteratursökning görs innan djupintervjuer för att enkelt kunna formulera 

innehållet i intervjufrågorna. Betydande information från facklitteratur, 

vetenskapliga artiklar och andra källor jämförs och sammanställs. 

Djupintervjuer genomförs på projektens arbetsplatser för att enklare göra 

egna observationer och för att uppnå bästa resultat av intervjuerna utdelas 

frågorna i förväg. För att säkerställa att relevanta frågor ställs kontaktas 

handledare före intervjuer. Vid formulering av intervjufrågor beaktas 

arbetets syfte och mål. Vid svar som ja eller nej ställs följdfrågor. Frågor 

återfinns i Bilaga 1. 

4.4.1 Intervju om RFID 

Kontakt med sakkunnig för RFID görs för att bredda kunskap och förståelse 

för användning av tekniken. Personen som intervjuas heter Markus Eis
1
 som 

tidigare har arbetat på företaget HID Global. Han har arbetat och utvecklat 

RFID för flera företag och innehar därför stor kunskap om tekniken. Möte 

med Markus görs innan djupintervjuer med Skanska för att kunna förbereda 

intervjuerna på bästa sätt. För vidare diskussion om RFID är en lösning för 

problem inom materialhantering bokas ytterligare ett möte med Markus i 

slutet av projektet. Vid frågor gällande kostnader för RFID kontaktas Bernt 

Karlsson
2
 via e-post. Bernt är VD på företaget Areff Systems AB. Företaget 

arbetar med försäljning och utveckling av produkter för identifiering. 

4.4.2 Intervju om projekten 

För projekten i Vikaholm intervjuas produktionsingenjörerna Joakim 

Salomonsson
3
 och Lina Schlegel

4
. Personerna är båda relevanta för 

intervjuer då de arbetar med inköp och hantering av material och har därför 

kännedom för detta. De har även varit med från projektens start. En kortare 

rundvandring av arbetsplatsen görs för iakttagelser av materialflöden. 

                                                 
2
 Bernt Karlsson, VD, Areff Systems AB, mailkontakt, 2015-05-12. 

3
 Joakim Salomonsson, produktionsingenjör, Skanska, muntlig intervju, 2015-04-17. 

4
 Lina Schlegel, produktionsingenjör, Skanska, muntlig intervju, 2015-04-17. 
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För nybyggnationen av World Trade Center intervjuas produktionsledare 

Armend Hulaj
5
. Även han arbetar dagligen med leveranser och inköp av 

material och är därmed en lämpad person för intervju. En snabb visning av 

plats för material, transportvägar och projektet görs. 

Intervju med projektingenjören Emma Eskilsson
6
 görs för utbyggnaden av 

Scania Kaross. En rundvandring av den nästintill färdigställda byggnaden 

genomförs. Eftersom Emmas arbetsuppgifter innefattar främst inköp och 

ekonomi kontaktas Fredrik Lundgren
7
, produktionsledare, för mer 

omfattande svar. Hans dagliga arbete består till stor del av arbetsledning ute 

på arbetsplatsen och har därför större kännedom för projektets 

materialhantering. Frågor ställs till honom via mailkontakt. Även 

produktionsingenjören Henrik Ingemarsson
8
 kontaktas via e-post för övriga 

frågor gällande godsmottagning och materialhantering. 

                                                 
5
 Armend Hulaj, produktionsledare, Skanska, muntlig intervju, 2015-04-21. 

6
 Emma Eskilsson, projektingenjör, Skanska, muntlig intervju, 2015-04-02. 

7
 Fredrik Lundgren, produktionsledare, Skanska, mailintervju, 2015-05-27. 

8
 Henrik Ingemarsson, produktionsingenjör, Skanska, mailkontakt, 2015-05-13. 
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5. Resultat 

Resultat har åstadkommits genom en sammanställning av fyra 

djupintervjuer, se Bilaga 1 för ställda intervjufrågor, på olika byggprojekt 

där Skanska Sverige AB är entreprenör. Sammanställningen består av en 

kartläggning av materialflöden och materialhantering på respektive projekt. 

5.1 Arbetsmetoder idag 

5.1.1 Projektplanering 

Inköpsplanering börjar redan vid projekteringen. Kostnader bedöms för 

framtagning av anbud och därefter beräknas totalkostnaden för det planerade 

projektet. Den ungefärliga kostnaden kommer till en början ligga till grund 

för projektet men vid senare tillfälle bearbetas och förbättras kalkylen. 

Projektledning planerar start för projektet samt när installatörer kan påbörja 

sitt arbete och därefter kan offertbegäran göras från diverse 

underentreprenörer. Efter val av anbud uträttas en produktionskalkyl utifrån 

de kalkyler som finns i anbudet och därefter kan materialval, fabrikatval 

eller liknande ändras om behov finns. Granskning görs även om ramavtal 

med leverantör finns för aktuella inköp. Saknas ramavtal vid ett inköp 

mellan Skanska och leverantör görs ett projektspecifikt inköp. Vid inköp via 

IBX finns upplysningar om produktens leveranstid som därefter importeras 

till inköpsplanen. 

Vid inköp av stomme studeras och projekteras handlingar noga för den 

planerade stommen samt beslutande om tillverkare, leverantör och montör. 

Förhandling kan sedan ske. Skanska skriver årligen nya kontrakt med 

leverantörer med bindande avtal och måste då köpa av dem. Joakim
3
 tycker 

personligen att inköp ska ske skriftligt, eftersom det lätt blir missförstånd 

om det sker via telefon. 

Mängdning och inköp 

På Skanska använder ett stort antal Bluebeam vid mängdtagning. Samtliga 

intervjuer indikerade att alla tyckte mycket om Bluebeam och att det är lätt 

att använda. Endast ett fåtal anställda mängdar från ritningar med penna, 

papper och skalstock. Det beror på att kunskap saknas om Bluebeam. De 

anställda arbetar på det sätt som passar individen själv bäst. Dock tycker alla 

intervjuade att det är effektivare med Bluebeam som verktyg eftersom det 

blir digitaliserat och det går på så sätt fortare att dela det med andra. Lina
4
 

konstaterar att många sakvaror mängdas med hjälp av Bluebeam, enligt 

Armend
5
 mängdas det huvudsakligen i Bluebeam på World Trade Center. 

Även Emma
6
 mängdar mest i Bluebeam. 
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BIM är en arbetsmetod som används vid beställning av material på projekten 

i Vikaholm. Mängdtagningar görs i programmet och därefter beställs 

produkterna. Joakim
3
 fick listor från en BIM-modell från de modellerade 

vägg- och golvytorna av äldreboendet. Listorna visar olika väggtyper samt 

vilket plan och läge väggarna ska monteras på. Utifrån listorna görs 

mängdning som beställningen sedan baseras på. På World Trade Center och 

Scania har de även använt sig av BIM, dock för att upptäcka eventuella 

krockar med installationer istället för mängdning. Samtliga projekt som 

studerats använder programmet Spik för planering vid inköp. 

IBX är ett inköpsverktyg vilket används av samtliga arbetsplatser på 

Skanska. Programmet används främst till delbeställningar. Vid större 

leveranser, såsom kök och stomme, tar Skanska in offerter från olika 

leverantörer. Det finns även distriktsinköpare som köper in större 

materialleveranser. Oftast går de utefter bäst pris, men ibland tar de samma 

leverantör så att det blir en samlad transport. Skulle de enbart gått efter bäst 

pris skulle det bli en ökad miljöpåverkan enligt Emma
6
. Om tjänstemännen 

på arbetsplatsen ska göra ett inköp som överstiger deras egen delegat måste 

distriktschefen godkänna köpet. Vid större köp är det oftast platschefen och 

projektingenjören som mängdar och beställer varor, men innan sker en 

avstämning med inblandade. Avstämningar genomförs för att undvika 

misstag vid beställningar. 

5.1.2 Godsmottagning 

De utvalda projekten har en liknande arbetsmetod vid mottagning av 

leveranser. Redan vid beställning noteras önskemål om tid för leveransens 

avisering. Gods ska normalt aviseras enligt anvisning i tid och plats. Fredrik
7
 

menar att leveranser sker på utsatt tid i cirka 60-70 procent av fallen. I 

princip meddelar chauffören på plats att assistans till avlastning behövs. På 

projektet i Oskarshamn är oftast leveranser aviserade till någon i 

arbetsledningen som arbetar inom produktion med orsaken att de har mer 

vetskap om pågående produktion. Utsedd mottagare kontrollerar att 

leveransen är komplett och att inga skador förekommer. Under dagliga 

morgonmöten planeras kommande leveranser och beslut fattas gällande 

avlastning och placering av gods. På projekten i Vikaholm används en 

teleskopslastare av arbetsledaren vid lossning och placering till rätt position 

menar Joakim
3
. Följesedel medföljer leveransen som vanligen kontrolleras 

av personen som har gjort beställningen. Förberedning för avlastning såsom 

att göra plats och flytta på föremål görs för kommande leveranser. På 

projektet för äldreboendet är det arbetsledaren som ansvarar för alla 

Skanskas större leveranser där avlastning krävs, även om beställningen görs 

av någon annan. Leveranser anländer oftast i rätt tid enligt Emma
6
. 

Mottagning av material på World Trade Center görs av den person som har 

gjort beställningen berättar Armend
5
. Vid mottagning av leveranser granskas 

den medföljande följesedeln som visar vad som har levererats samt den 
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utförda beställningen som visar vad som ska levereras. Vid mottagande av 

exempelvis reglar fuktkontrolleras virket efter Skanskas egna mallar. 

Mallarna visar bland annat hur kontrollen ska utföras och vad som ska 

åtgärdas om virket inte klarar fuktkraven. Instruktioner för hur virket ska 

förvaras för säkerhetshantering beskrivs också. 

Lina
4
 har kontrollräknat innerdörrar på Solallén. Det var inte stora mängder 

och gick därför och räknade antalet. I det fallet var det fel antal dörrar när 

det stod ett annat tal i leveransspecifikationen, men det är sällan sådant sker. 

5.1.3 Materialflöden på studerade arbetsplatser 

Äldreboende i Vikaholm, Växjö 

Mindre föremål, såsom spik, levereras till kontorsbodarnas dörr. Vid större 

leveranser placeras däremot materialet intill rätt plats på byggarbetsplatsen. 

På kontoret finns en planeringstavla där notering görs av vad och när 

leveranser ska anlända för att alla på arbetsplatsen ska bli informerade. 

Whiteboardtavlan visar också yrkesmedarbetarnas arbetsuppgifter under 

dagen, ankommande leveranser, inblandade underentreprenörer, eventuell 

arbetsberedning, störning och avvikelse under en fyraveckorsperiod, se 

Figur 12. 

 

Figur 12: Rullande planeringstavla under en fyraveckorsperiod för projekten i Vikaholm.  

Vid nybyggnation av äldreboendet i Vikaholm har flödet varit stort vid 

inlyftning av material i byggnaden berättar Joakim
3
. Ett självbärande HDF-

bjälklag har använts i konstruktionen och därför har stämp inte använts. 

Möjligheten för inlyftning av material fanns innan byggnaden var vädertät, 

men beslut togs att lasta in material i efterhand. Istället anlände leveranser 

vid senare tillfälle för att undvika skador från väder och maskiner. 

Beställning gjordes våningsvis till äldreboendet. Varor, som exempelvis gips 
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och reglar, levererades och sorterades sedan likt lägenhetsförpackningar och 

placerades ut på rätt plats, se Figur 13. Arbetssättet har enligt Joakim
3
 

fungerat bra och eftersom ytorna på projektet har varit stora har inga 

klagomål på att material har varit i vägen förekommit. 

.  

Figur 13: Reglar placerade i det rum där de ska monteras 

På äldreboendet i Vikaholm har en provisorisk vägg monterats i fasaden på 

tredje planet för att enkelt lyfta in material i byggnaden, se Figur 14. 

 

Figur 14: Provisorisk vägg för materialintag och materialupplagsplats på äldreboendet i Vikaholm, 

Växjö.  

APD-planen redovisar transportvägen runt byggarbetsplatsen på 

äldreboendet, se Figur 15. Transportören behöver därför ingen vändplats. 
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Figur 15: APD-plan över äldreboendet i Vikaholm, Växjö. 

Det finns även hårdgjorda ytor för användning av lyftkran och prefabricerat 

montage. Två materialupplagplatser finns på båda långsidorna av 

byggnaden, se Figur 14 och Figur 16. 

 

Figur 16: Materialupplagsplats på äldreboendet i Vikaholm, Växjö. 

Solallén i Vikaholm, Växjö 

På grund av att Solallén byggdes samtidigt som äldreboendet har en 

gemensam APD-plan skapats, se Figur 15 och Figur 17. De delade även på 

kontorsbodarna. Lina
4
 hade något längre sträckor att gå till projektet 

eftersom bodarna stod närmare äldreboendet. 
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Figur 17: APD-plan äver Solallén i Vikaholm, Växjö. 

På projektet Solallén byggdes husen i olika etapper där tak och väggar har 

levererats till arbetsplatsen i prefabricerade delar berättar Lina
4
. Mindre 

varor såsom gips, reglar, innerdörrar, kök och inredning levererades som 

lägenhetsförpackningar och lyftes in i de färdigställda husen. Mycket skiljde 

sig från de olika lägenheterna då det fanns mycket tillval. Material som inte 

levererades i lägenhetsförpackningar användes för komplettering. 

Beställningar har gjorts i två eller flera etapper beroende på 

inflyttningsdatum för lägenheterna. För att spara tid har Lina
4
 varit med vid 

projektets materialleveranser eftersom främst hon har ansvarat för 

beställningarna. Vid platsbesök var Solallén färdigställd, se Figur 18. 

 

Figur 18: Resultatet av Solallén i Vikaholm, Växjö. 

Underentreprenörerna har ansvaret för sina egna leveranser på Solallén och 

äldreboendet i Vikaholm. 
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World Trade Center i Växjö 

Vid besöket på World Trade Center byggdes parkeringsutrymme på 

källarplanen, se Figur 19. Prefabricerade betongelement hade monterats och 

projektet var fortfarande i ett tidigt skede. 

 

Figur 19: Byggnation av parkeringshus på World Trade Center i Växjö. 

Projektet är lokaliserat i Växjö centrum, vilket gör att byggarbetsplatsen är 

trång och trafik cirkulerar runt arbetsplatsen. Därför har utformningen av 

APD-planen varit viktig för att underlätta materialhanteringen, se Figur 20. 

 

Figur 20: APD-plan över Word Trade Center i Växjö. 

Projekteringstidsplanen på World Trade Center är ett stort uppsatt 

pappersark med post-it lappar. Planen visar alla inblandade aktörer och deras 

arbetsuppgifter, den visar även möten, större leveranser och milstolpar för 

projektet. World Trade Center är det första projektet i Växjö som använder 

sig av den visuella projekteringstidsplanen. 
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Planeringstavla över projektet är utformad med två veckors planering på en 

White board, se Figur 21. Även underentreprenörer och kommande 

leveranser finns med på tavlan. 

 

Figur 21: Planeringstavla över World Trade Center i Växjö. 

Vid inköp följs inköpsplanen, se Figur 22. Planen visar bland annat vem 

som ska utföra köpet, när förfrågan ska skickas, när beställning ska ske samt 

leverans- och montagedatum. Inköpsplanen skapas med Spik och därefter 

kan planen överföras till en Excel-fil. Olika färger gör det lättare för 

tjänstemännen att se när och vilken aktivitet som ska utföras. 

 

Figur 22: Inköpsplan över World Trade Center i Växjö. 

Armend
5
 anser att en oplanerad inköps- och APD-plan orsakar att material 

blir stående och tar plats. Materialupplagsplatsen på World Trade Center är 

placerad vid två av grindarna till arbetsplatsen. Leverantören kör in vid 

infarten och kan enkelt köra ut genom utfarten utan att backa. Figur 23 visar 

att materialen utgör vägen för godstransporterna. Eftersom det var ont om 
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plats för materialuppläggningsplats skulle det vara svårt för en större lastbil 

att få plats på vägen. 

 

Figur 23: Materialupplagsplats och godsmottagningsplats på World Trade Center i Växjö. 

Inköpsplanen är synkad med tidsplanen för att undvika material som lagras 

på arbetsplatsen. När uppdatering av tidsplan sker informeras medarbetare 

om vilken ändring som har skett. 

Scania Kaross i Oskarshamn 

På grund av fotoförbud har inga bilder dokumenterats på karossbyggnadens 

insida på Scania i Oskarshamn. 

Scania Kaross APD-plan, se Figur 24, visar tydligt att arbetsplatsen är trång 

och att delar av transportvägarna går genom industribyggnaden. Redan vid 

planeringsskedet ritas områden som är ämnade för mottagning och 

avlastning av material samt förvaringsytor. 
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Figur 24: APD-plan över Scania Kaross i Oskarshamn. 

På arbetsplatsen i Oskarshamn görs planering för Skanskas 

yrkesmedarbetare veckovis på en whiteboardtavla, se Figur 25. Tavlan är ett 

visuellt planeringsverktyg och syftet är att enkelt förmedla vilka moment 

som ska utföras under kommande vecka och vem som utför vad. Det 

framgår även kommande nyckel-leveranser för projektet, det vill säga 

material och produkter som inte köps dagligen. 

Planeringstavlan redovisar att yrkesmedarbetare arbetar i par då ensamarbete 

inte ska förekomma på Skanskas arbetsplatser berättar Henrik
8
. Respektive 

par redovisas till vänster med personernas namn och bild, vidare visas 

personernas aktiviteter för hela veckan. Varje måndag samlas 

yrkesmedarbetare och arbetsledning för att studera och diskutera 

veckoplaneringen samt veckans aktuella inköp och leveranser. På mötet 

granskas även föregående veckas skyddsrondprotokoll och övriga nyheter 

inom Skanska. Tavlan redovisar även kommande leveranser och när de ska 

anlända. 

 

Figur 25: Principiell veckoplanering för yrkesmedarbetare på Skanska i  bOskarshamn. 
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Projektet i Oskarshamn har en trång yttre arbetsplats berättar Fredrik
7
. För 

att förenkla arbetet på den trånga arbetsplatsen har åtgärder vidtagits. 

Dagliga avstämningar, så kallade pulsmöten, görs visuellt och verbalt på 

morgonmöten. En A0-ritning på området markerar och redovisar vem som 

ska göra vad och när det ska ske under dagen. En genomgång görs av vilka 

vägar som finns tillgängliga och de förutsättningar som finns. De som deltar 

är minst en representant från Skanska samt ledande montörer från respektive 

underentreprenör. Information och planering av transporter till och från 

bygget görs vid veckovisa samordningsmöten. 

Medarbetare på projektet i Oskarshamn har tagit hänsyn till leveranstider vid 

inköp av material. Beställningar har därför gjorts i god tid i förebyggande 

syfte eftersom material kan saknas eller vara skadat när det ankommer till 

arbetsplatsen. 

Viktiga förutsättningar för en effektiv hantering av material och leveranser 

är enligt Henrik
8
 tillgänglighet, omgivning och aktiviteter. Tillgänglighet är 

viktigt eftersom materialet ska vara lättåtkomligt även under förvaring. 

Beroende på produkt ställs också krav på omgivningen då material ofta 

kräver förvaring under tak. Med aktiviteter menar Henrik
8
 att förflyttning av 

material ska undvikas i den utsträckning det fungerar och att gods ska 

placeras på lämplig yta redan vid avlastning. 
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6. Analys 

6.1 Arbetsmetoder idag 

De studerade arbetsplatsernas arbetsmetoder är likartade av den orsaken att 

projekten ingår i samma företag. Det finns dock skillnader eftersom 

förutsättningarna är olika för projekten och arbetsformen anpassas därför 

efter arbetsplatsens behov. 

6.1.1 Projektplanering 

Litteraturstudien visar att projekt styrs av kostnad, tid och kvalitet. Vid 

utförda intervjuer belystes eftersträvan av kostnad och tid, men att kvaliteten 

inte får försämras på grund av dessa aspekter. Persson (2012) förklarar att 

det viktigaste för att nå kvalitet-, tid- och kostnadsmålen är en noggrann 

planering och förberedning. Projekten som har studerats har varit väl 

planerade och haft noggranna planer. Tidsplaner har integrerats till 

produktionsplaner eftersom den visuella planeringen ständigt ändras. 

Oavsett om det finns olika sorters planer finns det oftast en anknytning. 

Projektens planeringstavlor har skiljt sig. World Trade Center använder en 

tidsplan som redovisar aktiviteter för en tvåveckorsperiod. Tidsplanen berör 

underentreprenörer och Skanskas yrkesmedarbetare. Solallén och 

äldreboendet i Vikaholm använder en rullande planeringstavla under en 

fyraveckorsperiod. Även den redovisar arbetsuppgifter för 

underentreprenörer och Skanskas egna yrkesmedarbetare. På projektet i 

Oskarshamn används däremot en planeringstavla som enbart berör Skanskas 

yrkesmedarbetare. Tavlan redovisar arbetsuppgifter för en vecka i sänder. 

Teorin visar tydliga planeringsmetoder men i verkligheten planeras 

projekten efter arbetsplatsens behov. 

Samtliga projekt använder programmet Bluebeam vid mängdning. 

Programmet är effektivt och resultatet av mängdning kan enkelt distribueras 

digitalt. Endast ett av projekten använder funktionen automatisk 

mängdtagning i BIM. World Trade Center och Scania använder BIM-

modeller för att upptäcka installationskrockar. Persson (2012) skriver att en 

BIM-modell kan användas för att skapa en genomtänkt APD-plan. Ingen av 

de intervjuade har nämnt BIM som hjälpmedel för utformning av APD-

planer. 

6.1.2 Godsmottagning 

Godsmottagning sker med liknande arbetsmetod eftersom projekten ska 

följa Skanskas egna mallar. Däremot skiljer sig ansvaret vid 

leveransmottagningen. På ett projekt ansvarar arbetsledaren för mottagning 
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och avlastning av leveranserna men majoriteten visar att godsmottagning 

görs av den som lagt beställningen. Nordstrand (2008) menar att rutiner 

kring hantering av material måste följas och att arbetet delas upp av 

anställda. Resultatet visar att oavsett om det var en eller flera som ansvarade 

för mottagningen uppfattas dålig kommunikation vara den främsta orsaken 

till dålig materialhantering. Litteraturstudien beskriver också att 

mottagningskontroll är en stor del av materialplanering. 

6.1.3 Materialflöden på studerade arbetsplatser 

APD-planer visar att transportvägar är placerade runt eller genom 

arbetsplatsen. På så sätt besparar arbetsplatsen yta då lastbilar inte behöver 

utrymme för vändplats. APD-planerna bedömdes som välplanerade eftersom 

ingen arbetsplats uppfattades som ostädad eller stökig. 

Materialupplagsplatser existerade och vid flera fall i stor utsträckning. En 

oplanerad APD-plan kan leda till onödiga gångtider och många 

omflyttningar (Persson 2012). Den gemensamma APD-planen för Vikaholm 

och Solallén påvisar att ett av projekten blev lidande. Vid Solallén var det 

långa gångavstånd från kontorsbodarna och problem uppkom vid 

förflyttning av kompletteringsmaterial. 

Enligt litteraturstudien är det viktigt att hänsyn tas till bland annat 

transportvägar och placering av materialupplagsplatser vid planering av 

APD-plan (Révai 2012). Byggarbetsplatsen på World Trade Center är trång 

och mycket trafik cirkulerar runt arbetsplatsen. Planering och utformning av 

materialplatser har därför varit en betydelsefull faktor för projektet. 

Transportvägen placerades precis intill upplagsplatsen vilket resulterar till 

effektiv avlastning. Däremot kan avlastningsplatsen bli begränsad då 

materialet kan vara ett hinder för lastbilen. 

Lägenhetsförpackningar är något ett flertal av de intervjuade ansett vara 

tidseffektivt. Att material placeras vid samma yta som där det ska monteras 

är något som uppskattats. Då paketen placerats på rätt plats har onödiga 

interntransporter inte inträffat och material har inte heller skadats i lika stor 

utsträckning. Révai (2012) menar att i ett välplanerat projekt levereras och 

monteras byggnadsmaterialen direkt, dock är det nästan omöjligt i praktiken. 

Resultatet av lägenhetsförpackningar har visats vara effektivt men 

beställning av kompletteringsmaterial har ändå varit nödvändig. Detta 

medförde att problem som förflyttning och sökning av material uppstod. 

6.2 Vanliga brister och problem vid materialflöden idag 

Att material kommer för tidigt och inte kan förvaras på ett bra sätt är något 

samtliga intervjuade har påpekat vara problematiskt. Problem som då ofta 

uppstår är material som står i vägen för byggarbetarna. Materialet måste 

flyttas vilket kräver tid och riskerar att skador på material inträffar. Att 
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behöva flytta material fram och tillbaka är den stora kostnaden konstaterar 

Armend
5
. Det är också viktigt att material skyddas från nederbörd. Att 

material kommer för tidigt beror, enligt Fredrik
7
, på att beställningar görs i 

god tid i förebyggande syfte då det inte går att förlita sig på att leveranser 

sker felfritt. Det är vanligt att leveranser inte kommer på utsatt tid, att fel 

mängd levereras samt att leveransskador förekommer. Fredrik
7
 menar att det 

oftast inte finns kalkylerad tid för hanteringen och lossningen i projektet 

utan förutsätts det ske utan komplikationer. 

Vissa transportbolag har riktlinjer där underskrift vid mottagning av leverans 

intygar att varorna inte är skadade, berättar Joakim
3
. Detta är ett problem då 

det ofta inte finns tid till att kontrollera skador vid leverans. Enligt Joakim
3
 

och Lina
4
 är det följden av skadorna som kostar pengar. Skadas exempelvis 

en pall med gips görs en ny beställning som vanligen kostar mer än den 

första eftersom priset blir lägre vid massleverans. Materialskador medför 

kostnader på grund av ökad tidsåtgång. Tid går till att kassera de skadade 

gipsskivorna och göra en ny beställning. Joakim
3
 säger att det största 

problemet med materialflöden är interntransporter. Den bästa lösningen är 

just in time, nämligen att ställa material där det ska monteras i rätt mängd 

och i rätt tid. 

Ibland levereras även material till underentreprenörer på en och samma 

byggarbetsplats. Därför förekommer det enligt Emma
6
 och Armend

5
 att 

någon från ett annat företag skriver under mottagningen, vilket kan orsaka 

att leveransen glöms bort. Problemet beror på dålig kommunikation menar 

Armend
5
. Ändrad tidsplan är också ett problem menar han, men i grunden 

till problemet är bristfällig kommunikation. Enligt Emma
6
 händer det även 

att chauffören lämnar godset och åker iväg utan att någon tagit emot 

varorna. Det förekommer främst på mindre byggen. 

Samtliga intervjuer beskriver även att ett problem med materialflöden är att 

material hamnar på restorder. Restorder resulterar i tidsförseningar, vilket 

kan påverka tidsplanen. 

Ett materialflödesproblem på Solallén var att kompletteringsmaterial 

flyttades och resulterade i att personalen fick söka efter materialet i ett antal 

dagar. Lina
4
 påpekar att leveranserna i projektet kunde tidseffektiviseras 

mycket mer. 

Akintoye (1995) menar att just in time förbättrar kommunikation, förenklar 

beställningar och mottagande, eliminerar lagerproblem, minskar inköp och 

administrativa kostnader samt ger effektiva lösningar vid leveransproblem. 

Problemen speglar rapportens resultat då samtliga intervjuade påtalar dessa 

som stora problem vid materialhantering. Majoriteten av de studerade 

projekten eftersträvar just in time för en förbättrad materialhantering men 

problem kvarstår. Andersson och Hultbergs (2012) undersökning påvisar att 

förvaring av material på arbetsplats skapar trygghet då material alltid finns 

till hands. Det stämmer väl överrens med resultatet då beställningar ibland 
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görs i god tid i förebyggande syfte eftersom det är vanligt att leveransfel 

uppstår. 

Navon och Berkovich skriver i en artikel 2005 om flaskhalsar vid 

materialhantering. Några problem vid bristande materialhantering är att 

material anländer vid fel tidpunkt, specifikationen är felaktig, beställningar 

glöms bort, bristande information om orderstatus eller om ankomst, överflöd 

eller underskott av material, otillräckligt lagerutrymme, onödigt tid till 

sökning och spårning av material eller att fel mängd material anländer till 

arbetsplatsen. I vår studie var samtliga problem svåra att eliminera men en 

vilja finns för förbättring av problemområdet med hjälp av RFID-tekniken. 

6.3 Framtida scenarion med RFID 

6.3.1 Vad tror tjänstemännen om användning av RFID i byggbranschen? 

Färre än hälften av de intervjuade hade ingen kännedom om RFID innan 

intervjutillfället. 

Samtliga intervjuade är positiva till användning av RFID vid 

materialhantering. Armend
5
 och Joakim

3
 tror att RFID-tekniken kan vara 

användbar vid materialleveranser. De flesta intervjuade påtalade att en 

informationssignal borde skickas när lastbilen närmar sig byggarbetsplatsen, 

då kan förberedelse för avlastning göras. Funktionen skulle ge en möjlighet 

för personer att kontrollera om leveransen har anlänt eller inte, samt ge 

information om vad som har kommit. Armend
5
 tror att funktionen främst är 

lämplig vid leveranser av till exempel vitvaror och dörrar. Han är även 

positivt inställd till att koppla transporter till BIM och med hjälp av olika 

färger se vart i materialflödet som materialet befinner sig. Eftersom 

tjänstemän på World Trade Center redan använder sig av Ipads för att se 

BIM-modellen skulle det kunna kopplas med RFID. Armend
5
 anser också 

att en informationssignal kan skickas till den som är ansvarig för leveransen 

när lastbilen lämnar transportbolagets lager. På så sätt går det att stoppa 

leveransen om den är för tidig. Armend
5
 tycker det vore bättre att godset 

mellanlagras på transportsbolagets lager istället för på byggarbetsplatsen. 

Fredrik
7
 och Joakim

3
 är positiva till att använda RFID för lokalisering av 

objekt på arbetsplatsen. Fredrik
7
 tror personligen på aktiva taggar. Lina

4
 och 

Armend
5
 är däremot tveksamma till funktionen och tror möjligtvis att den 

lämpar sig till större projekt för att det ska vara ekonomiskt försvarbart. 

Eftersom de har en start och ett slutmål kan tidsbesparingar ge en negativ 

påverkan. Lina
4
 tror däremot att det skulle vara bra att veta om materialet 

har anlänt eller inte då mottagaren kan ha gått hem utan att meddelat om en 

leverans.
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Joakim
3
 antar att RFID-tekniken kan tidseffektivisera materialhanteringen. 

Ett hinder är dock att byggbranschen är konservativ och att den nytta RFID 

för med sig är svår att visa ur ekonomiskt perspektiv då det ofta handlar om 

dolda kostnader som exempelvis att skador uppkommer, förflyttning av 

material samt försenad eller utebliven leverans. 

6.3.2 Möjligheter för användning av RFID i byggbranschen 

Det händer mycket sällan att transportören följer instruktionen att ringa en 

timme innan leverans. Ett flertal av de intervjuade uppgav därför önskningar 

om påminnelser via exempelvis SMS eller e-post när transportören närmar 

sig byggarbetsplatsen. Då kan förberedelse för avlastning göras och 

klagomål till föraren undvikas rörande ignorering av instruktioner. Markus
1
 

påpekar att det mesta är möjligt med RFID men frågan är hur mycket 

företagen är villiga att satsa. 

Markus
1
 menar att det är svårt att hitta en lösning för önskan om 

påminnelser även om möjligheten finns. En lösning kan vara att aktiva 

taggar kombineras med GPS. Till det används ett anpassat program och 

material spåras till dess position i tre riktningar; longitud, latitud och altitud. 

Systemet ger då möjlighet att se vart materialet befinner sig under 

transporten och signaler kan skickas till Skanskas system när lastbilen 

närmar sig arbetsplatsen. Dock är aktiva taggar med GPS-funktion mycket 

kostsamt berättar Markus
1
. Endast taggen kostar cirka 200 kronor styck 

enligt Bernt
2
. 

Markus
1
 uppger att det finns ett mer ekonomiskt alternativ till att kombinera 

aktiva taggar och GPS. Då sammankopplas lastbilens befintliga GPS-system 

med RFIDs system. Lastbilarnas GPS-system kommer av erfarenhet känna 

igen den dagliga sträckan och en signal kan möjligtvis skickas via sms eller 

e-post när lastbilen befinner sig inom en viss radie. 

Mottagandekontroll av material vid leveranser har också visat sig vara ett 

problem på byggarbetsplatser. Enligt Markus
1
 finns en möjlig lösning för 

säker kontrollhantering med RFID. Intelligensen skulle finnas i systemet 

istället för taggarna. När varorna anländer till arbetsplatsen skulle samtliga 

större paket eller pallar innehålla en passiv tag med read only-funktion. 

Taggen innehåller endast ett unikt identifikationsnummer som systemet 

sedan kan tyda och därmed identifiera paketets innehåll. Ett av paketen 

skulle innehålla en passiv huvudtagg med funktionen read and write. I 

huvudtaggen kan information lagras om leveransens innehåll, tid och datum. 

När huvudtaggen avläses visas en lista i handdatorn på allt som bör vara 

med i leveransen. De övriga taggarna avläses sedan manuellt på varje paket 

med hjälp av handdatorn och kontrolleras mot huvudtaggens information. 

Informationen skickas automatiskt till Skanskas och transportbolagets egna 

system. Därigenom ser både transportören och mottagaren att leveransen är 

komplett redan vid avlastning. Det skulle kunna vara ett alternativ för 
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följesedel. Därefter kan information på vad som har levererats automatiskt 

skickas till faktureringssystemet. 

Markus
1
 anser det vara mest lämpligt att transportföretaget ansvarar för 

applicering av taggarna på produkterna som ska levereras. Taggarna bör 

även placeras på utsidan av paketen för att förenkla mottagning av material. 

Vidare berättar Markus
1
 att möjlighet för utveckling av kontrollhanteringen 

finns. Vid leveransavscanning kan transportören bära en mottagare och 

endast gå förbi taggarna för en automatisk avläsning på varje paket. 

Automatisk avläsning skulle vara användbar vid massleveranser av 

exempelvis vitvaror. Dock är denna lösning mer kostsam. 

Transportörer använder sig idag vanligen av en handdator som kan avläsa 

streckkoder. Handdatorn scannar paket vid leveransmottagning och används 

för underteckning vid godkännande. När ett streckkodssystem redan 

existerar inom leveranshantering är det enkelt att ändra systemet till RFID 

menar Markus
1
. Eftersom rutiner med avläsning vid leveranser redan finns 

är inlärning för RFID inte ett stort steg. En handdator som utvecklas till 

RFIDs avläsningsfunktion kostar cirka 20 000 till 50 000 kronor styck enligt 

Bernt
2
. 

En passiv tagg med read only-funktion som innehåller ett unikt ID-nummer 

kostar cirka 10 till 15 kronor styck. Dessa kan utformas till en etikett. En 

tagg med read and write-funktion är något dyrare, cirka 10 till 30 kronor per 

tagg. Taggen går dock att återanvända om den används varsamt. Skyddande 

förpackningar finns att använda för bevaring av taggar. Bernt
2
 påpekar att 

taggar med read only-funktion inte används i stor grad idag. 

RFID kan även användas av yrkesmedarbetare när avscanning av pallar eller 

paket sker. Avscanning sker med hjälp av en app i mobiltelefon som sedan 

kan kopplas ihop med RFID-systemet. På så sätt kan personen som använder 

appen se vilket företag materialet tillhör samt i vilket rum godset ska 

placeras. 

Skanska använder sig idag av programmet Spik vid bland annat leveranser 

och inköp. Markus
1
 ifrågasätter dess svårighetsgrad och befarar att det skulle 

bli kostsamt att utveckla. Att sätta ett pris på mjukvaran är väldigt svårt 

menar både Markus
1
 och Bernt

2
. 

Cai, Andoh, Su och Li (2014) menar att efterfrågan att lokalisera och spåra 

produkter i realtid är stor. Lokalisering är möjlig genom koppling av RFID 

och GPS. Även resultatet visar en efterfrågan på lokalisering av material. 

Aktiva taggar med GPS kan vara ett alternativ, dock innebär det en stor 

kostnad för företaget och gör det svårt att försvara det ekonomiskt. 

Resultatet visar att större projekt är i behov av lokalisering av material på 

arbetsplatsen då detta inte är det främsta problemet på projekten som har 

studerats. Även litteraturstudien visar att byggarbetsplatser använder RFID 
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på större projekt vid materialhantering (Köhler 2009), dock inte alltid 

tillsammans med GPS. De besökta arbetsplatserna upplever steget att införa 

tekniken för förbättring av materialhantering som stor. Litteraturstudien och 

resultatet visar att största orsaken till att RFID inte införs är på grund av 

kostnaden. ID06 baseras på RFID-tekniken och används redan hos Skanska 

för inpasseringskontroll. Det första steget, att införa RFID är därför redan 

påbörjat och innebär att steget att införa användning av RFID inom 

materialleveranser inte är lika stort. 

Studiens resultat visar att mottagandekontroll vid materialleveranser går att 

förbättra med hjälp av RFID-tekniken. Ett lämpligt alternativ skulle vara att 

transportföretaget applicerar passiva taggar på större paket som sedan 

scannas med hjälp av en handburen mottagarenhet. Information överförs 

därefter från mottagarenheten till en dator enligt Sørensen, Christiansson och 

Svidt (2009). Vidare sänder datorn informationen till en internetbaserad 

databas.  Den internetbaserade databasen kan i Skanskas fall vara Spik. 

Dehlin, Fredhsdotter och Claeson-Jonsson (2010) beskriver den enklaste 

formen av passiva taggar, nämligen etikettaggar. Etiketter skrivs ut med 

hjälp av en RFID-skrivare. Denna typ av taggar kan vara ett alternativ för att 

realisera RFID vid materialleveranser i byggbranschen. Realisering av RFID 

skulle innebära störst omställning för transportföretaget då applicering av 

etiketter kan ingå i personalens dagliga arbetsuppgifter. 
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7. Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

Att djupintervjuer valdes som metod har visat sig vara bra. Valet av 

besöksintervjuer gav möjlighet till att ge följdfrågor och göra egna 

observationer på arbetsplatserna. Besöksintervjuer gav också tillfälle till 

omformulering av frågor och svaren blir därför mer väsentliga för arbetet. 

Till studiens nackdel var det låga antal intervjuer, då intervjuer är 

tidskrävande. Hade istället en enkätundersökning gjorts hade fler personer 

medverkat, med risken att svaren inte blivit lika ingående. Svar från 

intervjuade har varit omfattande. Därför har bortfall gjorts för att utesluta 

information som bedöms vara irrelevant för arbetet. Eftersom svaren har 

varit omfattande försvåras studiens resultatsammanställning. 

För att uppnå ett mer trovärdigt resultat hade en mer omfattande granskning 

av hur materialhanteringen ser ut i praktiken, via observationer på 

arbetsplatserna, varit nödvändiga. Mycket tid har istället spenderats på att 

fördjupa sig i RFID-teknikens användningsområden och 

utvecklingsmöjligheter. Då byggbranschen är konservativ kan det bli svårt 

att realisera RFID-tekniken. Därför hade ett pilotprojekt varit lämpligt för att 

studera positiva och negativa aspekter med RFID för en vidare utveckling 

inom materialhantering. Eftersom resultatet antyder att transportbolag också 

skulle involveras om användning av RFID realiseras inom materialhantering 

hade intervjuer med chaufförer och transportföretag också varit lämpligt.  

Målet med studien är att konstatera om möjlighet finns för 

tidseffektivisering vid hantering av materialleveranser med hjälp av 

användning av RFID. Samtliga intervjuade har visat stort intresse för ämnet 

och det framkommer att potential finns för förbättringar. De kostnader som 

tekniken skulle medföra är något som har utelämnats i arbetet eftersom det 

skulle bli för omfattande, dock har det visat sig vara ett betydelsefullt 

område bland de intervjuade. 

7.2 Resultatdiskussion 

Litteraturstudier visar att RFID används i stor grad inom flera områden runt 

om i världen. Tekniken används dock sparsamt inom materialhanering i 

Sveriges byggbransch. Det kan bero på att Sveriges byggindustri är 

konservativ och majoriteten består av äldre anställda. Idag sker en ständig 

förändring då fler företag anställer yngre personer med mindre erfarenhet. 

Förändringen har skapat en större nyfikenhet och kan leda till större 

utveckling i byggbranschen. I studien framkommer det att byggarbetsplatser 

kan variera och vara väldigt skilda i sin materialhantering. Beroende på 

byggarbetsplats påverkas därför frågan om införandet av RFID är lämplig. 
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En byggarbetsplats är i många fall oförutsägbar och involverar många 

individer. Detta kan bidra till att personliga bedömningar och åsikter styr hur 

effektiv materialplaneringen är. 

Att realisera RFID inom materialleveranser på byggarbetsplatser innebär att 

endast en del av materialflödesprocessen kompletteras. Det betyder att de 

övriga delarna alltid kommer finnas kvar och bör därför förbättras. För att 

RFID ska åstadkomma någon förtjänst och effektivisera ett projekt bör först 

och främst fokus ligga på utveckling av inköpsplanering, just in time, 

produktionsplanering, transporter och terminaler. Dessa områden ligger till 

grund för att kontrollera hela materialflödet. Byggarbetsplatser bör därför 

fokusera på att arbeta med ett mer digitaliserat just in time-system. Om 

områdena inte är utvecklade och förbättrade innan införandet av RFID finns 

en risk att tekniken istället skulle medföra negativa konsekvenser. Införandet 

skulle då istället lämpa sig för enbart vissa typer av produkter för att skapa 

en lönsamhet och effektivisering. Varor som är ömtåliga och stöldbenägna 

är exempel på produkter där RFID kan vara ett komplement. Märkning med 

RFID-taggar på varorna kan vara en början vid mottagning av leveranser. 

Tid kan på så vis sparas då det är tidsödande att beställa nytt material och 

leveranstider kan vara långa. 

Införande av RFID vid kontroll av leveransmottagning skulle innebära störst 

omställning för transportbolagets arbetsrutiner. Tekniken är däremot en 

trygghet för både transportbolaget och Skanska om den kan vara till hjälp 

vid materialleveranser. Tekniken visar direkt information om material 

saknas därför och befrias båda företagen från klagomål i efterhand rörande 

felleveranser och fakturafrågor. Att införa RFID på Skanska innebär att 

taggar måste köpas in och att systemet måste anpassas med det program som 

används vid leveranser. Om ett sådant program inte funnits skulle det blivit 

en större omställning för företaget. Spik, som används vid inköpsplanering, 

visar bland annat leveranskalender för projekten och därför bör Spik 

utvecklas innan införing av RFID. 

För projekt där områden som just in time, inköpsplanering, 

produktionsplanering, transporter och terminaler inte är tillräckligt 

utvecklade kan RFID istället vara lönsamt vid fuktkontroller. Åtgärder vid 

byggfel på grund av fukt kan orsaka stor tidsåtgång. Under en lång tid har 

fuktskador varit ett återkommande problem i byggindustrin och kan med 

hjälp av RFID-tekniken förbättras. Fuktkontroller kan göras med hjälp av 

den utvecklade fuktsensorn genom att applicera den på önskade områden i 

konstruktionen redan vid byggskedet. Detta alternativ innebär ingen större 

utveckling eller förändring av övriga områden i materialflödesprocessen. 

Denna teknik kan därför vara en bra början för flera byggarbetsplatser som 

strävar efter tidseffektivisering med materialhantering. 

På större projekt, liknande arenaprojektet i USA, skulle ett alternativ vara att 

använda aktiva taggar med GPS. Med hjälp av GPS-funktionen skulle det 
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underlätta att lokalisera olika material på arbetsplatsen. Metoden är kostsam, 

vilket kan hindra företag från att införskaffa tekniken. Det är svårt att göra 

det ekonomiskt försvarbart eftersom tekniken kan minska kostnader som är 

dolda. I arenaprojektet fungerade RFID-tekniken bra och gjorde att de låg 

före i tidsschemat. Liknande projekt kan därför dra lärdom från arena-

projektet. Det är dock inte alltid bra att ligga före i tidsschemat, eftersom 

yrkesmedarbetarna kan bli sysslolösa på grund av att projektet går för fort 

framåt. Däremot kan arenaprojektet studeras och utifrån det kan projektörer 

förutse hur tidseffektivt projektet kan bli. Det går även att följa 

materialflödet genom ett större antal avläsningar mot passiva taggar, men 

det medför ett större ansvar på byggarbetarna och det är något tidskrävande. 

På mindre projekt hade det troligen inte varit lönsamt att använda GPS-

funktionen. Arbetsplatser som är mindre förenklar återfinnandet av 

borttappat material. 

Mindre projekt har problem med att material blir stående och måste flyttas 

ett flertal gånger. Det kan leda till att materialet går sönder eller blir placerat 

på en plats där väderskador kan uppkomma. Intervjuer indikerar att material 

kan bli stående på grund av att leverans sker vid fel tidpunkt. Projekten 

eftersträvar just in time men det eliminerar inte alla problem. Därför behövs 

ett komplement för att minska problemen, vilket skulle kunna vara en 

införskaffning av RFID. 

Aktiva taggar och dess system är kostsamt och därför visar resultatet att 

denna typ av teknik inte är en potentiell lösning vid materialleveranser på 

dagens byggarbetsplatser. Troligtvis skulle det vara svårt att införa denna 

typ av system eftersom det då tar längre tid för visad lönsamhet för 

företaget. En positiv egenskap hos de aktiva taggarna är att de har en mycket 

längre avläsningsräckvidd med avläsningsförmågan. Eftersom RFID-

taggarna är känsliga mot metall fungerar inte alternativet att lastbilen åker 

igenom en sluss på arbetsplatsen, annars hade detta varit en bra lösning. 
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8. Slutsatser 

Undersökningen visar att användning av RFID med största sannolikhet kan 

tidseffektivisera materialleveranser. RFID-tekniken är väl utvecklad och 

används redan i stor utsträckning inom flera områden. Byggindustrin är 

positiv till teknikens förbättring av materialhantering och visar en hög 

utvecklingsvilja. Behov finns för förbättrad kontroll under hela 

materialflödesprocessen inom byggbranschen. Ett av de större problemen 

vid leveranser är att det finns osäkerhet om material har levererats eller inte. 

Studien indikerar att RFID har stor potentiell möjlighet för förbättrad 

mottagandekontroll vid leveranser. Realisering av tekniken skulle innebära 

störst förändring för företagen som levererar varorna. Tekniken skulle 

medföra nya arbetsrutiner och en anpassning i transportbolagets interna IT- 

system. Detta är något som kan påverka införskaffningen av RFID men 

kontrollen skulle inte bara gynna byggarbetsplatsens leveranser, utan även 

transportbolaget. Dock bör flera områden inom materialflödesprocessen 

förbättras och effektiviseras innan RFID införs. Byggarbetsplatser bör först 

arbeta med ett mer digitaliserat just in time-system. Därefter skulle steget till 

RFID bli mer naturligt och skulle medföra ett tidseffektiviserat 

materialflöde.  

Märkning med RFID-taggar på produkter som är dyra och mer stöldbenägna 

kan vara en början vid förbättring av mottagandekontroller. Tid kan på så vis 

sparas då det är tidsödande att beställa nytt material och leveranstider kan 

vara långa. 

ID06, som styrs av RFID-tekniken, används av Skanska idag för inpassering 

på byggarbetsplatser. Eftersom RFID redan existerar i Skanskas interna IT- 

system finns redan möjligheter för utveckling av tekniken. En negativ aspekt 

med RFID är att tjänstemän fortfarande saknar kunskap om tekniken och 

kostnaden ses som ett stort hinder. Det kan vara svårt att försvara tanken om 

ökad användning av tekniken eftersom RFID minskar kostnader som är 

dolda. 

Studien visar även en efterfrågan på att lokalisera och spåra material på 

byggarbetsplatser. Detta är något som är möjligt vid koppling av aktiva 

RFID-taggar och GPS. Funktionen skulle främst vara användbar vid större 

projekt för att uppnå en ekonomisk vinning. Det går även att följa 

materialflödet genom ett större antal avläsningar mot passiva taggar, men 

det medför ett större ansvar för byggarbetarna och det är något tidskrävande. 

Det kan däremot medföra en mer flexibel arbetsplats då en ständig kontroll 

över material skapas, vilket kan resultera i en mindre tidsåtgång. 

I projekt som fortfarande saknar ett digitaliserat just in time-system kan 

fuktkontroller med hjälp av RFID istället vara ett bättre alternativ för 

effektivisering av materialhantering. Uppmärksammas fukt i ett tidigt skede 

med hjälp av RFID-taggar behöver inte åtgärderna bli särskilt stora. 
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Upptäcks däremot fukt vid ett senare tillfälle kan det generera stor 

tidsåtgång. Exempelvis kan fukt spridas och man kan då bli tvungen att byta 

ut stora delar av en konstruktion. Med hjälp av RFID går det därmed att 

förebygga onödig tidsåtgång då fuktsensorn visar i ett tidigt skede att fukt 

uppkommit. Fuktsensorn medför inga större förändringar i 

materialflödesprocessen och steget till tekniken skulle inte vara lika stort. 

Denna teknik kan därför vara en bra början för flera byggarbetsplatser som 

strävar efter en tidseffektivisering. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjufrågor 

 



Bilaga 1: sid1: (1) 

Pettersson, Wiberg 

BILAGA 1: Tidsplanering 

Intervjufrågor 

 Hur går leveranserna till på arbetsplatsen? Hur bör det praktiska gå till 

när lastbilen lämnar godset och hur går det egentligen till? 

 

 

 

 Vilka brister och problem finns vid materialflöden, från början till slut? 

Här får du gärna skriva om tidigare erfarenheter vid andra projekt. 

 

 

 

 Är det vanligt att material ofta blir stående och tar plats på arbetsplatsen, 

vad beror det på i så fall? 

 

 

 

 Hur fungerar inköpen av material? Hur mängdar ni och hur går ni till 

väga när inköpen görs?  

 

 

 

 Har några åtgärder gjorts för att underlätta hanteringen av material på 

arbetsplatsen? Något speciellt ni har tagit hänsyn till? I så fall vad? 

 

 

 

 Har det uppstått några problem med leveranserna ännu? Vilka? 

 

 

 

 Tror du att Radio Frequency Identification, RFID, kan tidseffektivisera 

ett projekt om det används vid hantering av material? 
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