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Sammanfattning 

Stigande byggkostnader är idag ett faktum. Materialkostnaderna för ett projekt motsvarar ungefär 45 
% av den totala byggkostnaden, vilket innebär att effektivare inköp av material kan leda till stora 
besparingar. Som ett led i detta har byggföretagen i större utsträckning satsat på att göra internationella 
inköp av material från utlandet. Detta examensarbete kommer att avgränsa sig mot inköp av 
glasfasadelement. 

Skanska Sverige köper idag in glasfasader från olika glasleverantörer i Europa, med detta hoppas man 
kunna minska sina byggkostnader. Att köpa in material från utlandet kan även föra med sig 
merkostnader som minskar besparingarna som görs. Syftet med examensarbetet är att lokalisera var 
dessa merkostnader förekommer och ge förslag på åtgärder hur dessa kan minskas. Studierna baseras 
på resultatet från två av Skanskas projekt där man i ena projektet använt sig av en svensk 
glasleverantörer och i det andra ett utländskt.  

Arbetet med att lokalisera merkostnaderna har utförts genom intervjuer med nyckelpersoner inom 
företagen som varit delaktiga i projekten. Det som framgick ur intervjuresultaten var främst brister i 
projektering och montering av glasfasaderna som orsakats av kommunikationsbrist och missförstånd. 
Slutsatsen är att Skanska skulle möjligtvis kunna använda en enhet av projekt-koordinatorer som är 
delaktiga i arbetet vid projektering och montering med expertis inom internationella inköp samt 
utländsk arbetskraft. Detta skulle ge en bättre samordning av arbetet med de internationella inköpen 
och förhoppningsvis kunna minska merkostnaderna. 
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Abstract 

Increase in construction costs are now a fact. The material costs for a project is approximately 45% of 
the total construction cost. A more efficient purchase of materials can lead to big savings. As a part of 
this, the construction companies are now increasingly investing in international purchases of materials 
from abroad. This thesis will define itself in the purchases of curtain walls. 

Skanska Sweden is today purchasing curtain walls from various glass suppliers in Europe with hope to 
reduce their construction costs. To purchase materials from abroad may also impose additional costs 
that may reduce the savings. The aim of this thesis is to locate where these additional costs exists and 
to suggest measures on how these costs can be reduced. The studies will be based on the results from 
two of Skanska’s projects were one of the projects has a Swedish supplier and the other a foreign 
supplier of curtain walls. 

Efforts to locate additional costs have been done through interviews with key individuals within the 
companies which were involved in the projects. What emerged from the interview results were mainly 
shortcomings in the design and installation of the curtain walls caused by lack of communication and 
misunderstandings. The conclusion is that Skanska would possibly be able to use a unit of project 
coordinators who are involved in the work of design and installation with expertise in international 
purchases and foreign workers. This would provide a better coordination of the work with 
international purchases and hopefully be able to reduce the additional costs. 
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Förord 

Detta examensarbete är det avslutande momentet i utbildningen vid högskoleingenjörsprogrammet 
inom byggteknik och design på Kungliga Tekniska Högskolan. Arbetet har utförts åt Skanska Sverige 
AB, distrikt Norr under vårterminen 2015. 

Författarna vill rikta ett stort tack till handledaren Kenneth Sandin på Skanska som bidragit med 
synpunkter och information för att kunna genomföra examensarbetet. Ett stort tack riktas även till 
skolans akademiska handledare Kai Ödeen som varit till stor hjälp under arbetets gång. 

Avslutningsvis skulle författarna vilja tacka alla som tagit sin tid och ställt upp på intervjuer för att 
besvara examensarbetes frågeställningar. 

 
 

Stockholm, juni 2015 

 

 
Vincent Hakan Kaya                            Abdullah Sheik 
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1 Inledning 

I följande kapitel beskrivs syftet med examensarbetet. Den innehåller en problembakgrund som ger 
förklaring kring varför ämnet är aktuellt, en målformulering med förväntat resultat samt 
avgränsningar med examensarbetet. 

 

1.1  Bakgrund 

De stigande produktionskostnaderna under de senaste åren har resulterat i att byggföretagen tvingats 
minska sina utgifter. Materialkostnaden motsvarar enligt Sveriges byggindustrier uppemot 45 % av 
den totala byggkostnaden. Ett resultat av detta är att företagen i allt större utsträckning väljer att 
importera sina material från utlandet. Detta examensarbete syftar till att göra en jämförelse mellan 
internationella inköp av byggmaterial gentemot inköp av material från svenska leverantörer. Inköpen 
av byggmaterial från utlandet är inte alltid en ekonomisk vinst utan kan även innebära merkostnader i 
slutändan. 

 

1.2 Målformulering 

Uppgiften innebär att studera glasfasadmaterial som köps in av Skanska från två av företagets 
leverantörer och inriktas specifikt mot Metus som är estländskt företag samt Fasadglas som är den 
svenska motsvarigheten. Materialet från dessa leverantörer ska jämföras ur ett ekonomiskt perspektiv 
samt lokalisera de merkostnaderna som tillkommer. Studien omfattar Skanskas arbete från inköp till 
att materialet monterats färdigt på arbetsplatsen. I slutet av rapporten hoppas författarna kunna 
rekommendera lösningar på vad som kan göras för att minimera merkostnaderna. Författarna hyser 
även hopp om att få en ökad förståelse för inköpsarbetet av material och montering inför det 
kommande arbetslivet. 

 

1.3 Avgränsningar 

Ämnesavgränsning - Inköpsprocessen av byggmaterial kommer att beskrivas i sin helhet dock 
kommer byggmaterialet i rapporten att avgränsas mot inköp och montering av glasfasadelement. Inköp 
av underentreprenader eller andra liknande tjänster kommer inte att granskas.  

Geografisk avgränsning - Intervjuer och frågeställningar begränsas till inköparna, 
produktionsavdelning samt Fasadglas inom Stockholmsregionen. Frågor kommer att ställas till 
glasleverantörerna från både Estland och Sverige för att få en bättre förståelse kring deras utbud och 
produkter. Eftersom att Metus befinner sig i Estland upprättades ett frågeformulär som mailats över till 
företaget. 

Informationsavgränsning - Sökning av information om ämnet sker främst genom intervjuer med 
personer inom företagen och studier av kurslitteratur samt tidskriftsartiklar som berör ämnet. 
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2 Genomförande och metodik 

I detta kapitel redogörs hur examensarbetets frågeställningar metodmässigt genomförts samt hur 
insamling av underlag för teori och analys har tagits fram. 

 

2.1  Litteraturstudier  

En mängd litteraturstudier har genomförts för att få grundläggande kunskaper om internationella inköp 
om glasfasaderna som ska jämföras. Fakta har sedan samlats in och granskats där vi försökt lokalisera 
de grundläggande problemområdena. Litteraturen har främst hittats på nätet samt böcker som har varit 
till stor hjälp för att förstå respektive problemområde. 

 

2.2 Intervjuer 

Intervjuerna som genomförts har varit med tjänstemän från Skanska, Fasadglas samt Metus. Frågorna 
som ställdes under intervjuerna har varit anknutna till de teoretiska problemområdena som studerats 
från kurslitteraturen. Intervjuerna har skett med inköpsavdelningen på Skanska samt 
produktionsavdelningen på ett av byggprojekten där utländska glasfasadelement använts. 
Intervjupersonerna på Skanska har svarat på frågor dels beträffande sina erfarenheter från 
glasfasadleverantörerna Metus och Fasadglas men även generellt om sina erfarenheter från utländska 
såväl som inhemska glasleverantörer. 

Intervjuer har även genomförts med Fasadglas där frågor ställts till en av deras projektledare samt 
produktionsledare. Med tanke på det långa avståndet till Metus har dessvärre ingen fysisk intervju 
skett med företaget. Istället skickades ett frågeformulär till en av deras försäljningsansvariga. Tyvärr 
var svaren från Metus inte tillräckliga, därför får studien i jämförelsen baseras på erfarenheterna från 
Skanskas tjänstemän. 

 

2.3  Genomförande 

Examensarbetets har i huvudsak genomförts i olika faser som består av följande: 

Fas 1: Litteratursökning och lokalisering av problemområden 

Under litteratursökningen har bland annat bakgrunden till den ökade satsningen på internationella 
inköp, inköpsprocessen samt problemområden med internationella inköp studerats och fastställts. I 
denna fas sammanställs teoridelen med det insamlade materialet från litteratursökningen. Här beskrivs 
den bakomliggande teorin med internationella inköp. 
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Fas 2: Genomförande och sammanställning av intervjuer 

Utifrån de teoretiska problemområdena har frågeformulär upprättats baserade på intervjupersonernas 
arbetsroll och ansvarsområden under den övergripande processen för inköp till montering av 
glasfasadelementen. 

I denna fas genomförs intervjuer med företagen. I intervjuerna ingår Skanskas inköpsavdelning och 
produktionsavdelning. Här inkluderas även nyckelpersoner från Fasadglas organisation. 

Fas 3: Analys och slutsats baserad på teori och intervjuresultat 

I den slutgiltiga fasen analyseras den insamlade informationen från intervjuerna med den 
bakomliggande teorin för att ge svar på frågeställningarna i examensarbetet. Examensarbetet avslutas 
med en slutsats samt rekommendation på förslag och åtgärder för att reducera merkostnaderna vid 
internationella inköp av glasfasadelement. 
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3 Företagspresentation 

I följande kapitel ges en introduktion samt en kort beskrivning av Skanska AB. Kapitlet innehåller 
information om företagets bakgrund, historik samt en kortare förklaring om organisationsstrukturen. 
Kapitlet inkluderar även en beskrivning av glasfasadleverantörer som jämförs i examensarbetet. 

 

3.1 Skanska AB 

Skanska är idag ett av världens största byggföretag med verksamheter på en internationell nivå, bland 
annat i tio europeiska länder och USA. Totalt har företaget 57900 anställda medarbetare världen över. 
År 2014 motsvarade intäkterna 145 miljarder SEK globalt sett. Skanska är även medlemmar i FNs 
Global Compact1. 

3.1.1 Historik 

Rudolf Fredrik Berg grundade Skanska 1887 men då under namnet AB Skånska Cementgjuteriet och 
tillverkade bland annat armerad betong till byggindustrin och gick sedan vidare till att tillverka 
betongavgjutningar av änglar till kyrkor, komplexa bärande konstruktioner, ett exempel är 
betongfundamentet till Kungliga Operan i Stockholm. AB Skånska Cementgjuteriet blev snabbt känd 
efter detta och började direkt efter att tillverka betong till vägar, broar, reningsverk samt 
vattenkraftverk. 

Skånska Cementgjuteriet expanderade strax efter till Finland, Ryssland och Storbritannien. Berg var 
en godhjärtat man med en god sinne för entreprenörskap, han öppnade vårdlokaler, skolor samt banker 
runt om i Sverige. Skånska Cementgjuteriet gick sedan från att vara tillverkare av betong till att bygga 
och startade då sitt första byggbolag under 1900-talet och spelade en stor roll i byggandet av Sveriges 
byggnader och infrastruktur. År 1984 bytte AB Skånska Cementgjuteriet namn till Skanska AB och 
spelade en stor roll i den internationella marknaden genom att köpa upp bolag och expandera kraftigt. 

3.2 Skanska Sverige AB 

Skanska har 11 000 anställda i Sverige med en omsättning som motsvarar ungefär 30 miljarder 
svenska kronor. I Sverige bedriver Skanska verksamheter inom ett flertal områden såsom bygg och 
anläggning, bostadsutveckling, kommersiell utveckling av fastigheter samt infrastrukturutveckling. 
Bygg och anläggningsverksamheten är deras största och ur den har de tre övriga verksamheterna 
uppstått. Kärnverksamheten i Sverige består av att utveckla, bygga och underhålla den fysiska miljön 
vi lever i. 

 

  

                                                      
1 FN Global Compact är ett strategiskt initiativ för företag. Medlemmarna lovar att anpassa sina verksamheter efter tio 
principer inom mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. 
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3.2.1 Organisationsstruktur 

 

 
 
Figur 3.1 Övergripande bild över Skanskas Sveriges organisationsschema. 
(Skanska , 2015 ) 
 
Högst upp i hierarkin finns ledningsteamet som leds av Skanska Sveriges VD, regionchefer och 
distriktscheferna. Medlemmarna fungerar som en länk mellan ledningen och de olika 
verksamhetsgrupperna som består av hus, asfalt och betong samt väg och anläggning. Varje 
verksamhetsområde är sedan indelat i olika regioner. Varje region utgörs av olika avdelningar och 
distrikt. Längst ner finns de olika projekten och produktionsanläggningarna. Skanska har flera 
supportfunktioner med styrgrupper och representanter utsedda av ledningsteamet. Dessa utgörs av 
jurister och ekonomer. Större utvecklingsprojekt har styrgrupper som utses av projektägaren.  

3.2.2 Skanska projekt 

Ett av de kända projekt som Skanska ansvarar för är Nya Karolinska i Solna som ska bli ett av 
världens mest hållbara universitetssjukhus. Universitetssjukhuset är ett av de första i världen som ska 
miljöcertifieras. Målsättningen är att uppnå guldnivå i Miljöbyggnad samt lägst guldnivå inom det 
internationella miljösystemet LEED. Energiförsörjningen är även tänkt att vara miljövänligt där 
sjukhuset ska ha egen bergvärme samt andra förnyelsebara energikällor. Beställaren för detta 
prestigeprojekt är Stockholm läns landsting. Projektets värde uppgår till 14.5 miljarder svenska kronor 
och beräknas vara färdigställt år 2017. 

 
 
Figur 3.2 En bild på hur Nya Karolinska ska ut efter färdigställt arbete. (Skanska, 2015) 
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3.3  Metus 

Metus är ett estländskt företag som producerar och monterar stomkompletteringsmaterial i form av 
glasfasader bestående av aluminium och stålprofiler. Metus grundades 1992 och idag har man ca 140 
anställda.  

Företagets vision är att vara en tillförlitlig och effektiv installatör av stomkompletteringar som 
värderas på den estländska marknaden samt ha fasta företagspartners på den Nordiska marknaden. 
Visionen vill man nå genom att låta sina produkter ha den bästa möjliga kvalité till ett förmånligt pris 
till sina kunder i Estland samt i Norden. Metus fasadglas har använts bland annat på Skanskas 
huvudkontor på Kungsholmen.  

Metus har egenfabrikstillverkning där glaspartierna tillverkas, konstrueras och åker direkt ut till 
byggarbetsplatsen från Estland till t ex Sverige.  

 

3.4 Fasadglas 

Fasadglas är en svensk tillverkare och leverantör av glaskonstruktioner. Företaget grundades 1913 och 
har under sina verksamma år ständigt försökt utveckla nya system och lösningar inom 
glaskonstruktion. Fasadglas anser sig ha en bred kompetens inom hela processen mellan innovation, 
projektering, konstruktion och byggande. Man har bland annat utvecklat solcellpaneler samt 
högupplösta bilder som tryckts direkt på glasfasaden. 

Idag har företaget drygt 80 anställda och en omsättning på ungefär 250 miljoner kronor. Fasadglas har 
sitt huvudkontor i Stockholm med mindre kontor i ett flertal svenska städer som Göteborg, Uppsala, 
Lund och Jönköping.  

Ett av företagets arbetsätt är att man placerar egna projektledare med glastekniker och metallmontörer 
vid utförande av entreprenader. Fasadglas har ingen direkt koppling till någon leverantör vilket gör att 
man kan erbjuda en oberoende lösning som är lämpligast för kunden. Fasadglas är även certifierade i 
enlighet med ISO-9001 samt 14001 gällande miljö och kvalitet. Fasadglas är delägare till en fabrik i 
Strängnäs där produktion av glaspartier sker.  

 

3.5 Referens-projekt 

Examensarbetet kommer utgå från två av Skanskas projekt där glasfasader använts. Projekten som 
studerats är Arrheniuslaboratoriet som är ett pågående projekt med Metus som glasleverantör. Det 
andra projektet är ett ROT-projekt(Renovering, Om och Tillbyggnad) i Skärholmens Centrum som 
avslutades 2008 och hade Fasadglas som glasleverantör. Båda leverantörerna har använt egen 
arbetskraft vid montagearbetet. 

3.5.1 Arrheniuslaboratoriet 

Akademiska Hus är beställaren av Arrheniuslaboratoriet som är beläget på Svante Arrheniusväg intill 
Stockholms universitet. De verksamheter som är tänkta att nyttja laboratoriet är institutionen för 
ekologi, miljö och botanik samt institutionen för biologisk grundutbildning. I byggnaden ska det bli 
laboratorier, kontor och undervisningslokaler för respektive institution. 
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Figur 3.3  Arrheniuslaboratoriet. (www.su.se 2015, Stockholmsuniversitet) 
 

3.5.2 Skärholmens Centrum 

 
Fasadglas har varit med och monterat sina fasader på Skärholmens Centrum som genomgick en större 
om- och tillbyggnads arbete som färdigställts 2008. I projektet levererade Fasadglas inte enbart 
glasfasader utan även butiksfronter, takglas och glasräcken. Glasfasaderna monterades främst vid 
entrén samt vid restaurangdelen enligt bilden nedan. 

 
 
Figur 3.4   Glasfasader från Fasadglas vid Skärholmens Centrum. (www.fasadglas.se  2015) 
 
 

http://www.su.se/
http://www.fasadglas.se/
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4 Internationella inköp 

I detta kapitel ges en övergripande bild kring hur inköpsprocessen går till från upprättandet av ett 
förfrågningsunderlag till att faktiskt beställa materialet. Här ges även en bakomliggande beskrivning 
om varför de internationella inköpen är en stigande trend. Kapitlet avslutas med en redogörelse 
gällande ett par problemområden och risker med att köpa byggmaterial internationellt. 

 

4.1   Kostnadsutveckling ur ett historiskt perspektiv 

Under 1960-talet var produktionspriserna för ett flerbostadshus 1000 kronor per kvadratmeter 
lägenhetsyta. Under 1970-talet skedde en gradvis ökning av priserna. Den stora prisökningen skedde 
1973 till 1974. Vid 1976 hade kostnaderna dubblerats under en tio års period. Efter ytterligare fyra år 
låg kostnaden på 4000 kronor per kvadratmeter.  

 
 
Figur 4.1  Produktionskostnadssutveckling över en 20 årsperiod 1968-1987 (Statistiska centralbyrån) 
 

Byggkostnadernas statistik i Sverige redovisas av Statistiska centralbyrån (SCB) och utgörs av 

 Faktorprisindex (FPI) 

 Byggnadsprisindex (BPI) 

 Priser för nybyggda bostäder 

Faktorprisindex är en enhet på prisutvecklingen av resurserna som används vid husproduktion, dessa 
omfattas av arbetslöner, materialpriser, kostnader för transporter, räntor, skatter m.m. 
Kostnadsutvecklingen följs genom byggnadsprisindex (BPI) samt via prisuppgifter för nybyggda 
bostäder. BPI undersöker om kvalité samt utformning av byggnaderna varierat mellan åren. 
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Beträffande prisstatistik för nybyggda bostäder tar man ej hänsyn till kvalitetsskillnader. Observera att 
figur 4.1 samt 4.2 berör statistik för bostäder och ej kommersiella fastigheter som i projekten som 
jämförs. Bilderna har använts för att illustrera den stigande pristrenden. 

 

 
Figur 4.2  Faktorprisindex gällande flerbostadshus samt gruppbyggda småhus mellan 1990-2012. (1968=100) 
(Statistiska centralbyrån) 
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4.2 Bakgrund till internationella inköp 

 
Materialkostnaden motsvarar en stor del av projektkostnaderna. Enligt bilden nedan utgör den 45 % av 
den totala byggnadskostnaden eller entreprenadkostnaden. Detta i kombination med en ökad 
efterfrågan på lägre byggkostnader från beställarens sida innebär att entreprenörerna måste minska 
sina utgifter bland byggkostnaderna. Uppgifterna enligt diagrammet nedan tyder på att effektivare 
inköp har stor potential att ge en större lönsamhet. 

 
Figur 4.3  Kostnadsfördelning vid nyproduktion av bostäder (Sveriges byggindustrier 2013) 
 

4.3 Begreppsförklaring  

 
Produktionskostnad är summan av samtliga kostnader i ett byggprojekt som byggherren får betala. 
Kostnaderna omfattar bland annat markanskaffning, projektering, avgifter, skatter, försäkringar, 
entreprenadkostnader, kontroller samt slutbesiktning. Denna kostnad är följaktligen det pris som 
kunden betalar för att erhålla fastigheten och byggnaden. I produktionskostnaden ingår 
byggherrekostnader, moms och avgifter samt byggnadskostnad enligt figuren på föregående sida. 

Byggkostnad även kallad entreprenadkostnad är det pris som motsvarar entreprenadarbetena i ett 
projekt och inkluderar transporter, maskiner, material, arbetskostnader samt övriga omkostnader för 
produktionsskedet.  

Det bör nämnas att begreppet kostnad i detta fall kan vara missledande. Vad som verkligen menas är 
det faktiska pris som kunden får betala efter att de inblandade parterna tagit ut sina vinster och avgifter 
från att projektet startat till att den färdigställts. 
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4.4  Inköpsprocessen 

Inköpsprocessen för material kan delas in i fem olika skeden enligt nedan. 

1. Upprättning av förfrågningsunderlag från inköpare 
2. Anbudsförfrågan från leverantör 
3. Utvärdering och prövning av anbuden 
4. Förhandlingar mellan inköpare och leverantör 
5. Beställning genomförs 

Processen börjar med att inköparen upprättar ett förfrågningsunderlag utifrån ritningar och 
beskrivningar från de administrativa föreskrifterna, detta är en specifikation från inköparen till 
leverantörerna på vilka material som efterfrågas. Förfrågningsunderlaget anger även upphandling- och 
leverans samt entreprenadvillkor. 

Leverantören granskar dokumenten och skickar sedan en anbudsförfrågan till inköparen. En 
nollställning sker på samma sätt som vid upphandling av entreprenader. Nollställning innebär att 
anbuden jämförs genom att samtliga uppgifter som kan ha en inverkan på bedömningen nedtecknas i 
en tablå för granskning. Eventuella avvikelser och olikheter i anbudet från förfrågningsunderlaget 
prissätts för att de olika anbuden ska kunna bli ekonomiskt jämförbara. Därefter väljer inköparen ut 
det mest förmånliga anbudet. Det som bör noteras är att priset inte alltid är avgörande utan även andra 
faktorer kan spela roll såsom leverans, säkerhet med mera. När inköparen är färdig med 
anbudsprövningen börjar förhandlingarna med leverantören där man kommer överens om vilka 
avtalsvillkor som gäller. Slutligen sker en beställning på det efterfrågade materialet. (Nordstrand, 
2008) 

 

Figur 4.4  En bild över inköpsprocessens olika stadier. 
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4.5  Bestämmelser för materialinköp 

Vid upphandling av materialinköp finns det bestämmelser som parterna måste utgå från när de tecknar 
avtal. Bestämmelserna går under namnet Allmänna Bestämmelser Material. En tidigare version som 
upprättades 1992, (ABM 92) har nu ersatts av en senare (ABM 07). Dessa bestämmelser har utarbetats 
av BKK (Byggandets Kontrakts- kommitté) samt Byggmaterialindustrierna. BKK är en ideell förening 
och består av medlemmar ur olika organisationer. Byggmaterialindustrierna är en gemensam 
branschförening för materialföretagen och har mer än 800 medlemsföretag.  

Enligt de inledande bestämmelserna under punkt 1 framgår följande: 
“I ABM 07 har genom s.k. täckbestämmelser lämnats öppet för parterna att avtala om en annan 

reglering än den som framgår av ABM 07. Dessa markeras med formuleringen ”om inte annat 

avtalats” eller motsvarande”. 

Detta innebär att bestämmelserna inte är bindande enligt lag men används ofta som referens vid 
tecknande av avtal gällande inköp av byggmaterial inom byggsektorn. 

 

4.6 Ramavtal för effektivare inköp 

Som ett led i att effektivisera sina inköp har entreprenadföretagen i allt större utsträckning börjat öka 
samarbetet med tillverkare, grossister samt distributörer för att förbättra och underlätta den totala 
inköpsprocessen. Ramavtalen tecknas oftast på en central nivå hos byggföretagen med syfte att 
samtliga inköp av material eller tjänster skall gå genom detta avtal.  

Ett exempel på ett samarbete via ett ramavtal mellan entreprenör och leverantör kan vara att man 
kommit överens om villkoren gällande leverans av material. Avtalet kan gälla leveranser till 
byggarbetsplatser inom en viss region eller beröra samtliga byggarbetsplatser i hela landet. Ramavtalet 
för exempelvis transporter omfattar bland annat paketerings-, leverans-, och betalningsvillkor samt 
pris. Detta förenklar inköpsarbetet vid beställning och fakturering eftersom beställaren enbart behöver 
göra ett avrop och hänvisa till det ramavtal som tecknats tidigare mellan köpare och leverantören. 

 
Figur 4.5  En överblicksbild av hur köparen gör avrop till ramavtal vid beställning. 
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Med den ökade efterfrågan på minskade produktionskostnader har byggföretagen av kostnadsskäl 
utökat sin import av byggmaterial. Importen sker inte enbart från europeiska länder utan även från 
ickeeuropeiska länder. Det kan även nämnas att den fortlöpande industrialiseringen av byggandet har 
resulterat i att hanteringen av komponenter på byggarbetsplatsen minskats och flyttats till fabriker. 
Detta innebär att ramavtal får en allt större roll i effektiviseringen av olika arbeten inom 
entreprenadföretagen. (Nordstrand, 2008) 

 

4.7 Problemområden och risker med internationella inköp 

 

 
 
Figur 4.6 Bild över förekommande problem områden vid internationella inköp. 
 

4.7.1 Finansiella risker 

4.7.1.1 Betalningsvillkor och riskbedömning 

Alla former av affärer eller affärsbeslut innehåller riskmoment. Gällande utlandsaffärer får riskerna en 
annan karaktär jämfört med affärer inom landet. På den internationella marknaden finns oftast inte 
gemensamma lagar som affärsuppgörelsen kan få stöd av i jämförelse med handel inom Sverige. 
Nyckeln till lyckade utlandsaffärer ligger därför mycket i att ha goda kunskaper om dessa och att 
säkerställa att åtagandena i kontrakten stämmer med handelsbruket. Bedömning av riskprofilen med 
affären ska därför varje importör eller exportör ha gjort i förväg. (Grath 2004) 

Inför varje affär måste man utgå ifrån att båda parter från början har helt eller delvis olika 
uppfattningar om hur betalningsvillkoren bör se ut. Eftersom betalningsvillkorens viktigaste funktion 
för både köpare och säljare är att minimera de risker och de betalnings- och finansieringskostnaderna 
som är förknippade med transaktionens genomförande. Det gäller därför för båda parter att få en 
fördelaktig utformning av betalningsvillkoren samtidigt som man tillgodoser rimliga krav från 
motpartens sida. Annars kan det uppstå problem i framtiden vilket kan leda till komplikationer i 
exempelvis finansiering och detta kan resultera i merkostnader för båda parter, därför gäller det att ha 
ett avtalat betalningsvillkor där båda parter är eniga.  
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Bedömning av riskerna i det enskilda fallet måste till slut bli en subjektiv värdering, Det är viktigt är 
att ha rimliga kunskaper i dessa frågor för att kunna utföra så realistiska bedömningar som möjligt.  

Vad som kan inträffa är att ena parten i efterhand, när kontraktet är undertecknat, uppger att affären 
innehöll risker som man ej var medveten om. Med en tidigare riskanalys kan dessa risker minimeras. 
(Grath 2004) 

4.7.1.2 Valutarisker  

Ska betalning ske i annan valuta, än den i vilken exportören har sina kostnader eller importören har 
sina intäkter, uppstår en valutarisk (Grath 2004.) Har exportören sina kostnader i euro och importören 
sina intäkter i svenska kronor finns en valutarisk, dvs värdet i kronor blir beroende av valutakursen på 
betalningsdagen. Valutariskens storlek kommer att påverkas av tiden från inköp fram till dess att 
betalning sker samt beroende på val av valuta vid affär. 

Om importören t ex väljer att vänta med betalningen av den importerade varan kan beroende på 
marknaden, valutan stiga eller sjunka kraftigt under tiden mellan fakturering och betalning. Detta kan 
medföra större kostnader för importören. Även minskade intäkter för exportören i motsatta fall. 

 
 
Figur 4.7   EUR/SEK, en bild på Euron växelkurs gentemot Svenska kronan över en 10 års period.  
( European Central Bank, ECB 2015 ) 
 

På bilden ser vi att under året 2012-2013 skulle det vara billigare för den part som har sina intäkter i 
SEK och köper material i EUR. Mellan 2007-2010 skulle man betala betydligt mer för sina material än 
om man hade väntat fram till 2012-2013. Men enligt Grath behöver en betalning längre fram inte alltid 
innebära en förlust eller risk. Tvärtom kan marknaden svänga kraftigt under en kortare tidsperiod ifall 
det egna landet har politiska problem som kan skaka om valutan kraftigt vilket medför en större 
skillnad på valutorna på den korta tidshorisonten. Noggrann analys av ländernas problem kan vara bra 
att ha med i analysen vid strategiska inköp när politik, ränta och krig har stor inverkan på 
valutamarknaden. 

Vetskapen om valutakursförändringar ska inköpare ha i åtanke vid inköp eftersom detta kan medföra 
finansiella risker och äventyra projektets ekonomi.  
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Terminssäkring görs oftast av exportören och innebär att man lägger ett fast pris på valutakursen och 
låter den inte vara beroende av marknadens rörelser. Man påverkas inte av yttre faktorer och kan 
därmed känna sig säker på att man säljer produkten för det pris man tidigare fastställt.  

Valutasäkring innebär att köparen kan välja säkra ett tak på sitt anbudspris. Även om marknaden är 
skakig kan köparen täcka eventuella valutaförluster och köpa importerade varor för det pris man angett 
till säljaren.  

4.7.1.3 Kommersiella risker 

Kommersiella risker innebär risken för att motparten går i konkurs, kommer på obestånd eller i övrigt 
inte fullgör sina skyldigheter enligt uppgjort avtal. (Grath 2004)  

Vid riskerna är det vanligt att man tänker på köparens betalningsförmåga men det behöver inte alltid 
handla om köparen. Risker finns att säljaren inte har möjlighet eller vilja att slutföra leveransen enligt 
avtalet med köparen.  

I Västeuropa och vissa OECD-länder i allmänhet är det lätt att skaffa sig en bild av leverantören och 
köparen. Det kan ske genom att köparen exempelvis studerar exportörens senaste årsredovisning eller 
begär att få en soliditetsupplysning vilket ger en mer bild av företaget och dess ekonomiska stabilitet. 
Detta ger en bättre helhetsbild av företagets verksamhet samt tidigare erfarenhet av internationella 
affärer. 

4.7.2 Logistik 

En viktig faktor för att uppnå en god lönsamhet vid inköp är att logistiken fungerar tillfredställande. 
Enligt Rosell 2014, definieras logistiken enligt följande: “Organisation av transporter eller 

varudistribution och dylikt för företag” 

I begreppet logistik inkluderas det fysiska flödet från att en produkt lämnat leverantören till att den 
nått fram till den slutgiltiga kunden. Materialflöde är även en synonym till begreppet logistik. För att 
materialflödet ska fungera är det viktigt att informationsflödet dvs. kommunikationen mellan inköpare 
och leverantörer fungerar.  

Efter att inköpsarbetet är färdigställt påbörjas transporten av produkterna. Transportsättet varierar 
mellan flyg, tåg, båt samt bil och beror på materialvikten, -volymen och transportsträckans längd. 

Enligt Rosell 2014, bör valet av transportsätt utgå från följande frågeställningar: 

 
 Vart ska varorna transporteras? 

 När ska de vara framme? 

 Vad blir den beräknade kapitalkostnaden för transporten? 

     
Miljön är ytterligare en hänsynsfaktor. Energiåtgången för biltransporter är ungefär åtta gånger större 
än för motsvarande järnvägtransport. Detta ger även en påverkan på kostnaden för transporten.  
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4.7.2.1 Leveranser inom byggsektorn 

 
Inom byggindustrins distribution finns många parter inblandade som tillverkare, transportföretag, 
grossister, byggvaruhandel samt entreprenadföretag. Som ett resultat kan materialet transporteras 
genom flera leveransvägar.  
 
Effektivisering av logistiken är ett pågående arbete inom byggindustrin och för att minimera den 
slutgiltiga kostnaden krävs bättre samordning och effektivare metoder.  

En större andel av byggmaterialet transporteras direkt från tillverkare till byggarbetsplats där 
materialet sedan lagras. Att lagra material på arbetsplatsen kräver oftast utrymme och kan även 
innebära en större risk för materialskada. En vanligt förekommande åtgärd är att entreprenören i 
samarbete med transportföretag eller grossist upprättar en terminal där materialet lagras. Ett resultat av 
detta är att man kan transportera materialet i den mån som produktionen kräver. Detta minskar även 
risker för materialspill och stölder. ( Nordstrand, 2008) 

4.7.2.2 Transportrisker  

 
Det finns alltid en risk vid transport av material. Riskerna gäller skador som materialet utsätts för 
under transport men även försenade leveranser. Skador på materialet kan vara att materialet försvinner 
eller att det helt enkelt går sönder. Vid internationella inköp finns även en större risk att materialet 
försenas eftersom att transportsträckan är längre.  

 

 
Figur 4.8   Leverantörskedja för byggmaterial (Nordstrand 2008) 



17 
 

4.7.3 Produktrisker 

Produktrisker är något som köparen själv får ansvara över. Det gäller således i första hand produktens 
eller leveransens egen beskaffenhet, t ex livslängd, prestanda eller underhålls- och serviceansvar. Det 
är köparens som ansvarar för varan om den inte är i enighet med vad som avtalats med exportören. 
(Grath 2004) 

Köparen är själv skyldig om något inte skulle vara förutsägbart såsom rostskador, fukt eller 
sandskador på grunda av extrema väderförhållanden i egna landet. Vetskap om framtida skador är 
något viktigt för köparen att ha kännedom om eftersom exportörens hemvist inte behöver ha samma 
väderförhållanden som importörens. Exempel på detta kan vara sandstormar som orsakar sandskador. 

Enligt (Byggindustrier 2012) står det att när Skanska beställde gips från Sydamerika hade 
gipsskivorna tyvärr inte samma mått som den svenska motsvarigheten och alla väggar är anpassade 
efter svenska mått. Konsekvensen blev en längre produktionstid eftersom att de inköpta gipsskivorna 
behövdes anpassas till svenska mått. Detta löstes genom att Skanska fick använda sig av 
skärutrustning för att anpassa gipsskivorna på arbetsplatserna. Produktrisker förekommer alltid men 
med vetskap om dessa kan man minimera onödiga kostnader.  

4.7.4 Karteller vid inköp  

Karteller är vanligt i byggbranschen där företag går samman och gör överenskommelser om priser och 
kunder. Företagen gör upp om prissättning samt mängd som ska exporteras eller importeras. I Europa 

är större andelen av byggmaterialtillverkarna tysk ägda och där förekommer kartellbildning. Forskning 

har tidigare utförts av den svenska byggbranschen gällande internationella inköp av material (Sveriges 
byggindustrier 2012). Största utmaningen för byggföretagen i Sverige var att stora aktörer i Europa 
kunde styra prisbilden på vissa produkter t ex betong, gips och aluminiumprofiler och dessa 
grundmaterial är bland de mest användbara i byggbranschen. För att få billigare priser från exempelvis 
Östeuropa är det vanligt förekommande att byggherren upphandlar en totalentreprenad från ett 
östeuropeiskt byggföretag och även materialinköpen genomförs via byggföretaget. Är materialet 
billigare i Polen än i ett annat EU land som Tyskland kan priset på materialet stiga till tyska nivåer 
eftersom att de flesta östeuropeiska byggföretag styrs av tyska bolag. 

4.7.5 Kommunikationssvårigheter 

Vid affärer utanför den egna nationen måste man ha i åtanke att affärsförbindelser snabbt kan förstöras 
om man inte förstår sättet att kommunicera med motparten. Vid internationella affärer används 
normalt språket engelska i både kommunikationen mellan företagen som i det upprättade avtalet. 
Vanligtvis använder man sig av jurister som är med och undersöker om avtalet är enligt 
överenskommelse  

 
Andra religioner och kulturer kan kräva att motparten anpassar sig både privat och i affärer. Man har 
andra värderingar, traditioner och levnadssätt. Att inte beakta dessa faktorer kan leda till missförstånd i 
affärsrelationerna. För Nordamerikaner och många Européer betyder exempelvis en paus i samtalet 
möjlighet för motparten att svara på frågan eller tänka ut ett sätt och svara. I Sverige kan dock en paus 
leda till missförstånd. Motparten kan uppfattas som okunnig eller nervös inom sitt område. Detta kan 
resultera i att affären inte blir av. (Holmvall, Åkesson 2004) 



18 
 

I en studie framgick att kommunikationsaktiviteter (telefonsamtal, sammanträden och andra 
diskussioner) upptog närmare två tredjedelar av inköparens totala arbetstid. Den interna 
kommunikationen upptog alltså mer tid än den externa. Påverkande faktorer med att interna 
kommunikationen upptog mer tid är följande 

 
 Produktens egenskaper 
 Leverantörsmarknadens karaktär  

 Inköpsorganisationens organisatoriska utformning 

 
Ett annat problem kopplat till kommunikationen vid projektinköp är att informationen ofta förmedlas 
via många led, vilket innebär att det finns en risk att information försvinner eller feltolkas av någon 
part. Ju fler parter som är inblandade och ska förmedla informationen desto större är risken att 
information försvinner på vägen eller misstolkas. Vid utlandsinköp är ofta fler aktörer inblandade i 
jämförelse med nationella inköp, eftersom det vanligen är en mer komplicerad process där de vanliga 
inköpsrutinerna inte helt kan följas och man har många parter att höra med. För att underlätta 
kommunikation är inköpsorganisationens utformning en viktig faktor och företagen bör ha detta i 
åtanke. (Holmvall, Åkesson 2004) Bilden nedan ger en illustration på hur komplext kommunikationen 
är mellan köpare och säljare. 

 

 
Figur 4.9  Kommunikation mellan köpare och säljare. (Håkansson & Gadde 2010) 
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4.7.6 Tekniska risker 

 
“Till tekniska risker räknas även problem i form av konstruktionsfel, produktionsstopp, 
produktionsstörningar eller andra förseningar” (Holmvall, Åkesson 2004) 

 
Kvalitetsproblem kan vara en risk om köparen inte får den kvalité som utlovats eller förväntats. 
Partena kan tro sig vara överens om en viss produktkvalité men språkförbistringar kan leda till att man 
har olika uppfattningar om vad som är bra kvalité. Andra faktorer som gör handel med utlandet kan 
vara riskfylld är exempelvis det fysiska avståndet. Som köpare har man inte alltid möjlighet att göra 
besök hos exportören och genomföra kontroller på verksamheten samt produkten man beställer. 
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5 Internationella inköp av glasfasadfasadelement inom Skanska 
AB 

Detta kapitel handlar om Skanskas inköpsorganisation med beskrivning och redogörelser av bolagets 
strategiska organisation. Därefter beskrivs Skanskas inköpsprocess. Informationen har inhämtats från 
muntliga samt skriftliga källor från företaget med intervjuer och platsbesök.  

 

5.1 Skanskas inköpsorganisation 

 
Skanska har internationella kommunikationer dagligen och för det krävs uppsikt över företagets 
organisation och budget. Inköpsorganisationen är uppdelad inom olika verksamhetsområden som 
omfattas av hus, väg och anläggning, industri, indirekta material samt logistik. Det är den nationella 
inköpschefen och svenska inköpsledningen som leder inköpsarbetet inom Skanska Sverige.  

Inköpsledningen består av  

 Inköpschef Sverige 

 Inköpschef för utveckling, förvaltning och stöd.  

 Inköpschefer för respektive verksamhetsområde inom hus, väg och anläggning, industri samt 
logistik. 

 Portföljchef indirekt material. (Icke materiella ting som används vid produktion som IT & 
kommunikation, städning, kontorsmaskiner och inventarier med mera.) 

Verksamhetsgrenen hus är indelad med ett antal regionala inköpschefer (RIC). De regionala 
inköpscheferna ansvarar för respektive portföljer inom sina regioner. Efter en omorganisation inom 
företaget är nu regionerna och de regionala inköpscheferna inom hus verksamheten idag indelade i 7 
distrikt. Dessa distrikt och regionala inköpschefer RIC, består av Hus Norr, Stockholm Nord och Syd, 
Stockholm Bostäder, Hus Syd, Hus Sydost, Hus Göteborg samt Hus Väst. Utöver RIC har varje 
husregion en distriktsinköpsledare (DIL). Inom Väg och anläggning finns även regioninköpsledare 
(RIL) och inköpare. 

Inköpsorganisationen i Sverige ingår i Nordic Procurement Unit (NPU) 2som sedan är indelad i olika 
portföljer3. Dessa portföljer är indelade i olika kategorier och områden. Portföljerna utgörs av följande. 

 Portföljchefer 

 Kategoriansvariga 

 Kategorinköpare 

Portföljschefernas uppgift är att samordna portföljen i samarbete med de kategoriansvariga. 
Tillsammans styr de arbetet och ansvarar för att ta fram en kategoristrategi för deras ansvarsområde. 

                                                      
2 Nordic  Procurement Unit (NPU): Är en nordisk upphandlingsenhet som använder verktyget IBX för att tillåta leverantörer 
att ladda upp viss hållbarhetinformation de har för att ge kategoriansvariga inom Skanska bättre underlag av leverantörernas 
förhållningssätt till hållbarhetsfrågor. 
 
3 Portfölj är ett ansvarsområde gällande inköp inom en viss byggmaterialgrupp exempelvis, skal (fasadbeklädnader) eller 
stommar(bärande konstruktioner.)  
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Vidare arbetar den kategoriansvarige gemensamt med kategorinköparna och ger stöd utav projekt som 
har ramavtal och även med upphandlingar som är projektspecifika inom utvalda kategorier. 

 

5.2  Inköpsarbetet inom Skanska Sverige 

Inom Skanska arbetar man ständigt för att effektivisera sitt inköpsarbete. Exempelvis görs detta genom 
att man koordinerar hanteringen av leverantörer och utvecklingen av leverantörsrelationerna genom att 
upprätta ramavtal på regional, nationell samt inom nordisk nivå. Inköpsarbetet innefattar material och 
även produkter och tjänster. Det är inte bara material och leverantörer som omfattas av 
koordineringsarbetet utan även det egna arbetssättet samt inköpsprocesserna inom företaget.  

Inköpsarbetet är indelat i kategorier som beskrivits enligt kapitel 5.1. Inköpsplaneringen för respektive 
kategori utgår från Skanska Sveriges behov och mål. Syftet med planeringen är att beskriva samt 
bestämma de aktiviteter som ska utföras samordnat inom varje kategori. Planeringsprocessen för 
respektive kategori utförs gemensamt för NPU gruppen i Norden vilket resulterar i nationella 
kategoriplaner för Sverige, Norge och Finland. Det finns även en gemensam kategoriplan för den 
nordiska verksamheten. 

Arbetet för varje kategori görs gemensamt i kategoriteam och baseras på de behov och krav som finns 
för verksamheten. Teamen utgörs normalt av kategoriansvariga, kategoriinköpare, representanter från 
verksamhetsgrenarna och övriga supportfunktioner. 

I upphandlingsprocessen används inköpsmallar som upprättas av jurister i samråd med NPU-gruppen 
och baseras på branschgemensamma bestämmelser. Syftet med detta är att inköpen ska bli juridiskt 
korrekta och täcka kundens samt Skanskas allmänna krav på leverantören. 

Vid projektspecifika inköp görs beslutet att välja material i samband med byggorganisationen. 
Inköparna ger rekommendationer på vilken produkt som bör köpas in medan byggorganisation tar det 
slutgiltiga beslutet eftersom de har kunskaper om byggarbetsplatsen förutsättningar som inköparna 
inte har. Dessa förutsättningar innefattar bland annat arbetsplatsen struktur, utformning, tillgängliga 
krantyper samt vilka monteringsmjöligheter och metoder som fungerar för det enskilda projektet. 

 

5.3 Inköpsprocessen hos Skanska Sverige 

Arbetet med inköpet fortlöper samtidigt som man förbereder arbetena ute i produktionen. Skanska har 
ramavtal för vissa produkter där parterna slipper gå genom den långa inköpsprocessen från början, 
men vid handel av glasfasadelementen används inte dessa ramavtal eftersom varje projekt är unikt i sig 
med olika kravspecifikationer från beställaren som exempelvis utformning av fasaderna.  

Inköpsprocessen är densamma vid inköp från internationella som nationella leverantörer och börjar 
redan vid upprättningen av anbudskalkyl utifrån förfrågningsunderlaget från beställaren under 
anbudsskedet. Men innan inköpsavdelningen valt ut potentiella leverantörer görs en noggrann 
strategisk bedömning ifall leverantören lever upp till sina certifieringar och Skanskas krav på kvalité, 
miljö och arbetsmiljö. 

Projektinköparna från respektive materialkategori gör en översiktlig prisbedömning av materialet som 
kommer behövas till projektet. Det är vanligt att det finns en osäkerhet och inköparna får gissa i 
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många fall. Den kalkylansvarige sammanställer sedan och summerar samtliga materialdelar till en 
gemensam prissumma. När upphandlingsprocessen vid entreprenad är färdig påbörjas den 
huvudsakliga inköpsprocessen. Förfrågningsunderlaget till leverantören upprättas utifrån olika 
kravspecifikationer från byggherren och grundar sig på ritningar, beskrivningar samt krav som man 
vill uppnå med fasaden. Skanska har även mallar på hur man vill att anbudet från leverantörena ska 
vara strukturerat. De administrativa föreskrifterna från projektet inkluderas även i 
förfrågningsunderlaget.  

När leverantörerna arbetat igenom förfrågningsunderlaget påbörjar utvärderingen av anbuden från 
leverantörerna. Beslutsunderlaget på vilken leverantör man väljer varierar från projekt till projekt 
eftersom förutsättningarna och kravspecifikationerna är olika. Efter att anbuden granskats börjar 
förhandlingarna där man valt ut ett par intressanta leverantörer. När de sista kandidaterna sorterats bort 
sker en slutförhandling med den slutgiltiga leverantören. Till slut genomförs köpen och beställning. 
Avropen till inköpen sker via Skanskas e-handelsverktyg IBX. 
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6 Intervjuer och resultat 

Huvuddelen av det insamlade materialet har gjorts genom intervjuer. I detta kapitel sammanfattas och 
redovisas de olika intervjugruppernas svar utifrån det frågeformulär som använts vid intervjun. 
Frågeformulären har utformats utifrån de problemområden och frågeställningar som tagits upp i 
inledningskapitlet. Analysen och slutsatsen kommer sedan baseras på dessa svar från 
intervjupersonerna. Här ges även en kort presentation av intervjupersonerna och deras befattningar. 

 

6.1  Syfte 

Syftet med intervjuerna är att få en fördjupad förståelse av erfarenheter som inköps- och 
produktionsavdelning haft med respektive glasleverantör utifrån arbetets frågeställningar. Resultatet 
av intervjuerna ska sedan sammanställas och sammanfattas utifrån de två huvudgruppernas svar med 
hänsyn till frågeformuläret. Svaren kommer sedan användas som underlag för att genomföra en analys 
och slutligen skriva en slutsats och rekommendation.  

 

6.2  Genomförande och teknik 

Tekniken som används under intervjuprocessen var inspelning med mobiltelefon vilket underlättade 
eftersom allt som sades inte hann skrivas ner på papper. Inspelningen förenklade även arbetet med att 
sammanställa intervjuerna. Det har även förekommit mailkontakt med nyckelpersoner inom företaget 
som bidragit med värdefull information. 

6.2.1 Intervjupersonerna  

Intervjuerna har fokuserats kring inköps- och produktionsgruppens arbete med fasadelementen. 
Projektinköparen på inköpsavdelningen som intervjuats arbetar främst med inköp av glasfasadmaterial 
och andra fasadbeklädnader. Produktionsgruppen som tillfrågats är en projektchef samt en 
produktionschef som arbetat med montering av fasadelement från båda leverantörer. Personal från 
båda glasleverantörerna har även intervjuats och frågorna till dem var inriktade mot deras produkter 
samt arbetsätt vid montering. 

De personer som har intervjuats är främst inriktade på glasfasaderna, och tyngdpunkten låg hos 
Skanska där intervjuerna genomfördes med inköpsgruppen samt produktionsgruppen. Fasadglas samt 
Metus intervjuades också och var inriktade på deras glasfasader som de hade levererat till Skanska. 
Inom Metus har författaren kommit i kontakt med försäljningsdirektören som har svarat på frågor om 
Metus fasader men direktören svarade ej utförligt och förstod inte alla frågor, Skanska har istället valt 
att svara på frågor om Metus då de besitter med mycket information kring dem. Inom Fasadglas har 
projektledaren intervjuats och svarat på frågorna som ställdes. Personen som köpte in glasfasaderna 
från Metus hade inte tid att svara på frågor, dock har Ola Stjärnborg från Skanskas inköpsgrupp i 
Stockholm funkat som stöd för detta arbete för just Metus och Skanskas inköpsprocess vilket har varit 
till stor hjälp.  
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6.2.2 Produktionsgruppen 

Fokus på intervjuerna var främst inriktat mot produktionsgruppen eftersom att de stora 
merkostnaderna verkar finnas med arbetet och monteringen. Svaren från dessa personer utgör en stor 
del till underlaget för att kunna göra en slutsats och analys utifrån arbetets frågeställningar. 
Intervjupersonerna från produktionsgruppen var följande: 

 

 Projektchef, Kenneth Sandin ansvarar för den ekonomiska delen samt planering av 
projektet. Kenneth har även hand om kontakt med beställaren. Kenneth har svarat på våra 
frågor som var mer inriktade på ekonomin vid användning av Metus och Fasadglas produkter. 
Kenneth är även företagets handledare och har hjälpt studenterna med att svara på generella 
frågor beträffande examensarbetet. 

 
 Produktionschef, Per Nilsson har vanligtvis ett helhetsansvar över produktionen på 

arbetsplatsen bland annat inom personal och ekonomi. På projektet vid Arrheniuslaboratoriet 
har Per ansvarat för planeringen samt arbetsberedning. Intervjufrågorna till Per berörde främst 
områden som teknik, logistik, säkerhet samt olika problemaspekter med respektive 
glasfasadleverantör. 

 
 Projektingenjör, Sebastian Hansson ansvarar för ekonomin i projektet. 

Uppgifter Sebastian får genomföra är, fakturering mot kund, hantering av fakturor som 
kommer in till projektet, hantering av alla ÄTA-kostnader mot kund samt får Sebastian göra 
en sammanställning av prognoser mot ledningen.  

 

6.2.3 Inköpsgruppen 

Inköpsgruppen arbetar med nationella samt internationella inköp av material. Intervjun gav oss svar på 
hur Skanskas inköpsprocess ser ut från planering till beställning av glasfasaderna. Inköpsgruppen har 
ett helhetsansvar över glasfasaderna och hanterar frågor berörande ekonomi, juridik samt 
detaljprojektering. 

 

 Projektinköpare, Ola Stjärnborg är inköpare av glasfasaderna samt rådgivare i det tidiga 
inköpsskedet. Ola har bidragit med att svara på frågor gällande Skanskas inköpsprocess samt 
inköpsfrågor relaterade till glasfasadelement från Metus och Fasadglas. 
 

 Verksamhetsutvecklare, Erica Ekelund arbetar i Nordic Procurement Unit, NPU. Hennes roll 
är att arbeta med verksamhetsutveckling inom inköp för Skanskas husverksamhet. Erica har 
svarat på frågor via mail gällande företagets inköp och organisationsstruktur. Hon har även 
hjälpt oss med information om Skanskas arbetsätt från företagets ledningssystem. 
 

 
 



25 
 

6.3 Intervjuresultat från Skanskas produktionsgrupp 

De problemområden som studerats i artiklar och litteratur stämde delvis överens med 
produktionsgruppens åsikter. Frågorna och svaren i detta avsnitt har baserats på produktionsgruppens 
arbetssätt och ansvarsområden. Lokalisering av merkostnader har genomförts innan intervjuprocessen 
kom igång. Därför har frågorna ställts efter de teoretiska problemområdena och följdfrågor har sedan 
ställts.  

6.3.1 Logistik 

Metus transporterar glasfasaderna från fabriken i Estland till byggprojektet i Stockholm i detta fall 
Arrheniuslaboratoriet. Eftersom att transportsträckan är lång fraktas fasadmaterialet direkt från 
tillverkaren till byggarbetsplatsen. I allmänhet har transporterna fungerat tillfredställande och 
levererats i tid. En annan omständighet är att Metus inte alltid kan leverera “just in time” eftersom de 

väljer att fylla sina lastbilar helt. Detta innebär att materialet som arbetsplatsen inte behöver i 
dagsläget följer med tidigare leveranser och innebär att Skanska måste förvara glasfasaderna på 
byggarbetsplatsen. Ur en miljöaspekt är detta bättre men det kräver oftast mer utrymme. Fasadglas 
som transporterar produkterna från Sverige har en bättre precision med sina leveranser gällande just in 
time eftersom att Fasadglas produktions- anläggning finns på ett närmare avstånd till byggprojekten. 

6.3.2 Kvalitet 

Metus har en egen fabrik där tillverkning av element sker medan Fasadglas agerar som en mellanhand 
och beställer in delar som sedan monteras ihop efter kravspecifikationer som finns för projektet. 
Skillnaderna i kvalité på materialen mellan leverantörerna har ingen större skillnad. Produktionschefen 
uppfattade att de hade i stort sett samma standard och kvalité. 

6.3.3 Kommunikation 

Kommunikationen är den faktor som produktionsgruppen anser vara det mest problematiska. 
Kontakten mellan Metus ledning och Skanska produktionsgrupp sker främst genom mail. Man har 
även haft telefonkontakt vid akuta frågor med deras montageledare i Estland. Metus använder även 
egna montörer vid montering. På byggarbetsplatsen sker därmed kommunikation på engelska med 
Metus lagbas som leder de egna montörerna som i allmänhet inte har några kunskaper i det engelska 
språket. Lagbasen har dock ett flertal projekt samtidigt vilket medför att denne inte alltid har 
tillräckligt med tid att närvara vid monteringsarbetet för ett enskilt projekt. Uppstår ett problem blir 
generellt montörerna och arbetsledaren stillastående eftersom dessa inte har befogenhet och kan ta 
egna beslut. Arbetsledaren måste kontakta montageledaren i Estland innan arbetarna kan gå vidare, 
detta är givetvis ett hinder eftersom ett extra moment måste göras  

Vid Arrheniusprojektet upptäckte besiktningsmannen att man monterat fel glas vid fel våning. 
Dimensionen på dessa glaspartier var densamma men beteckningarna skilde sig åt. Säkerhetsglasen 
som är avsedda för bottenvåningen monterades istället på en av de övre våningarna. Konsekvensen 
blev att glasen fick monteras om. Produktionschefen ansåg att detta var en konsekvens av bristande 
kommunikation mellan Skanska och Metus montörer. 

Kommunikationen med Fasadglas är enklare eftersom att montörerna och projektledaren talar samma 
språk vilket underlättar monteringsarbetet vid ändringar och problem. De har även en arbetsledare 
eller projektledare som är ständigt närvarande vid monteringsarbetena.  
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6.3.4 Tekniska komplikationer 

Mellan glasfasaderna från Metus och Fasadglas finns ingen större skillnad i teknisk standard och 
monteringstekniken är densamma för båda leverantörer. 

Problem med detaljprojektering är en faktor som de intervjuade känner igen. Produktionschefen 
beskriver att fasadglasen haft solskydd som stött ihop efter montering. Detta var ett resultat till att 
arkitekten haft för dåligt underlag när ritningen framställts. Konsekvensen för felet i projekteringen 
blev att man fick beställa in extra detaljer och partier för att lösa detta vilket var en merkostnad i sig. 

6.3.5 Ekonomi och miljö 

Storleken på de verkliga och planerade kostnaderna är svårt att bedöma i dagsläget eftersom att 
slutfaktureringen sker i augusti. Man räknar med en besparing enligt projektchefen, dock kvarstår 
frågan kring besparingens omfattning. 

Den stora ekonomiska utmaningen med fasadmaterialet var att produkten stämmer byggtekniskt med 
de kravspecifikationer som finns. Att partierna inte ska behöva projekteras om när de ska monteras. 
Kommunikationen i samtliga delar av inköpsprocessen och produktion är en viktig faktor för att det 
inte ska ske missförstånd. 

Fel i detaljprojektering är en av de större merkostnaderna enligt projektchefen. Konsekvenserna av en 
försenad montering av fönster och fasadpartier blir att de invändiga arbetena inte kan starta i tid 
eftersom att huset helst skall vara tätt. Detta leder även till stora merkostnader. 

En annan orsak är att regelverk som medger fri rörlighet 4inom EU och fastslår att montörerna endast 
kan arbeta tre månader i ett annat EU-land. När sedan nya montörer anländer till arbetsplatsen måste 
dessa arbetare instrueras på nytt vilket kan fördröja monteringsarbetet ytterligare. 

Skulle det behövas en ny teknisk lösning på produkten som innebär merkostnader av en större grad 
informeras beställaren för att kunna vara förberedd på dessa kostnader. Skanska utvärderar även vilka 
alternativa billigare tekniska lösningar som finns ifall merkostnaderna blir för stora för en enskild 
lösning. 

6.3.6 Uppföljningsmallar och uppföljning 

Kostnaderna för Metus glasfasader följs upp genom att varje arbetsledare kontrollerar sina fakturor 
från Metus mot vad som står i kontraktet. Informationen arbetsledarna tar fram ges till 
projektingenjören som för in det i ett dokument kallad “Utbetalningskontrollen

5
” där det finns ett 

separat dokument för varje underentreprenör. Enligt projektchefen ska det finnas uppföljningsmallar 
dock beror dessa på vilken typ av material man följer upp. Personen som följer upp de verkliga 
kostnaderna kallas för projektingenjör. Denne har dock ett helhetsansvar över hela produktionen vilket 
kan försvåra uppföljningen av specifika material i detta fall fasadmaterialet på grund av tidsbrist. 
Uppföljning av Metus glasfasader är inte helt lätt och sunt förnuft måste användas här för och förutspå 

                                                      
4 Reglerna om fri rörlighet för personer gäller alla EU-medborgare inom samtliga EU-länder. Fria rörligheten innebär att 
personer inom EU kan flytta till ett annat EU-land och arbeta i tre månader utan tillstånd. Ska personen således stanna i mer 
än tre månader ska personen ha svenska löner.  
 
5 Utbetalningskontrollen är ett dokument som upprättas för varje leverantör som Skanska beställer in material ifrån. 
Utbetalningskontrollen innehåller kontrollerade fakturor och information från Skanskas arbetsledare. Kontrollen används 
internt inom Skanska. 
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riskerna med monteringen. Efter avslutad entreprenad utvärderas leverantören genom en så kallad 
leverantörsutvärdering. I leverantörsutvärderingen finns det ett par förutbestämda frågor som besvaras 
(se bilagor.) Utvärderingen kan sedan läsas av alla på Skanska.  

6.3.7 Miljö och hållbarhet 

Vid upphandlingar tas ingen större hänsyn till valet av transportsätt och vanligtvis sker leveranserna 
med lastbil. En positiv miljöfaktor i projektet gällande glasfasadelementen är dock logistiken till 
byggarbetsplatsen. Tillverkaren väljer alltid att transportera sina lastbilar med en full last eftersom att 
transportsträckan är lång. Man samtransporterar således materialet med annat material eller produkter 
som inte behövs förrän i ett senare skede i projektet. Detta kräver dock mer utrymme på arbetsplatsen 
för hantering och lagring av material. 

 

6.4 Intervjuresultat från Skanskas Inköpsgrupp 

I detta avsnitt finns en sammanfattning av svaren från inköpsgruppens intervjuer. Frågorna och svaren 
har baserats på projektinköparnas arbetsätt och ansvarsområden. Inköpsgruppen har en likartad 
uppfattning om problemen med produktionsgruppen. Däremot ansåg man att merkostnaderna med 
glasfasaden är främst relaterade till arbetet i produktion. 

6.4.1 Val av leverantör 

Främsta orsaken till att man valt Metus som leverantör var den stora prisskillnaden mellan 
leverantörerna som motsvarade cirka 20 %. Skanska har även gjort fabriksbesök på plats där man fick 
ett positivt intryck av Metus produktionsanläggning. Man ansåg bland annat att fabriken var mer 
professionell med finare utrustning än sina motsvarande konkurrenter. 

Beslutsunderlaget för leverantörsval beror på det specifika projektet. Det beror på vilka 
kravspecifikationer som finns från beställaren och prioriteringarna sker utifrån dessa. Faktorerna som 
tas till hänsyn är således inte enbart ekonomiska utan kan avse säkerhet, täthet och energibalans. 

Beträffande miljö och hållbarhetsaspekter varierar kraven med hänsyn till det miljösystemetet man 
använder vid projektet. Den stora faktorn ur en energisynpunkt är att klimatskalet påverkar 
energiåtgången beroende på fasadmaterialet konstruktion. Transportsättet beaktas inte i någon större 
utsträckning. Inköparna anser att det är svårt att plocka poäng i de olika miljösystemen eftersom att 
dessa vanligtvis sträcker sig tillbaka till tillverkningsprocessen och valet av råvarumaterial för 
produkterna. Dock gjordes en kontroll av emballagesystemet på grund av skaderisken för det känsliga 
glasmaterialet.  

6.4.2 Kommunikation 

Under inköpsprocessen har inköparna konstaterat att det vanligtvis brister i kommunikationen mellan 
inköpare och säljare. Kommunikationssvårigheter i form av språk och eventuella kulturskillnader 
innebär att inköparen måste vara tydligare i sin kommunikation med leverantören och vid tekniska 
frågor är det förekommande att inköparna använder sig av ritningar och bilder för att minimera risken 
för missförstånd. Kommunikation är enligt inköparna den största riskfaktorn vid internationella inköp. 
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6.4.3 Ekonomi 

Inköpsgruppen anser att den främsta positiva faktorn till de internationella inköpen av fasadmaterial är 
de billiga priserna i förhållande till den svenska motsvarigheten. För tre år sedan motsvarade 
skillnaden cirka 40 %. I dagsläget har dock skillnaden minskat ner till 20 % eftersom att svenska 
leverantörer tvingats anpassa sig till den rådande konkurrenssituationen. Inköparna anser även att det 
blir god lönsamhet med Metus glasfasader dock blir nettovinsten ungefär 10-15 % beroende på 
merkostnaderna som tillkommit. Brister och avvikelser från produktionen redovisas inte hos 
inköpsgruppen utan inköparna genomför enbart beställningen. Inköpsgruppen medger dock att 
merkostnaderna som uppstår i processen från beställning till slutmontering ligger främst i att man inte 
har en tillräcklig bra uppföljning. I dagsläget finns ingen lösning på detta enligt inköparna. Man anser 
att en bättre uppföljning och återkoppling skulle kunna minimera dessa kostnader.  

6.4.4 Risker 

Skanska svarar för ungefär 40 % av Metus omsättning per år, vilket enligt inköparna ger en hög 
finansiell risk för Skanska. Skulle företaget sättas i konkurs blir många av Skanskas projekt påverkade. 
En annan riskfaktor är att behovet av leveranser till ett enskilt projekt kan vara stor vilket innebär att 
leveranserna till övriga projekt saktas in. Detta påverkar givetvis byggarbetsplatsernas tidplan 
negativt. Man bör således minska sin exponering mot en och samma leverantör. 

 

6.5 Intervjuresultat från Fasadglas 

 Projektchef, Diana Jurukov har som uppgift att leda projektens arbetsgrupp tillsammans med 
produktionsledaren och kalkylavdelning. I arbetsuppgifterna som projektledare ingår 
projektering, inköp av material, planering av arbetsstyrka, uppföljning av tidplaner samt vara 
företagets ansikte utåt. 
 

 Produktionsledare, Oskar Forsling är den person som är ute i produktionen och styr 
monteringsarbetet. I arbetsuppgifterna ingår uppföljning av tidplan och ledning av 
montagegrupp. 

 
Intervjun med Fasadglas berörde bland annat frågor kring deras arbete som organisation och företag 
men även frågor relaterade till projektet vid Skärholmens Centrum där de ansvarade för de utvändiga 
såväl som de invändiga glaspartierna. Företaget hade även egna montörer vid arbetet. 

6.5.1 Kommunikation 

Fasadglas uppger att de tidigare arbetat med utländska montörer för deras glaspartier. Projektet gick 
inte som förväntat eftersom att kommunikationen mellan arbetsledningen och montörerna var 
bristfällig. Montörerna var enligt Fasadglas duktiga men svarade ofta att de uppfattat arbetsuppgiften 
från ledningen när de i själva verket inte förstått. Påföljden blev att monteringsarbetet behövdes göras 
om. Fasadglas valde sedan att enbart arbeta med svenska montörer eftersom man ansåg att brister till 
följd av kommunikationssvårigheter skulle minskas.  
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6.5.2 Logistik 

Transporterna från Fasadglas sker direkt från produktionsanläggningen i Strängnäs. I allra största mån 
försöker man leverera glaspartierna direkt till arbetsplatserna dock används även Fasadglas egna 
lagerutrymmen i bland annat Stockholm för att samordna och effektivisera transporterna. Fördelen 
med egna lager är att det underlättar möjligheten att leverera materialet “just in time”, det blir således 

exempelvis enklare att avbryta eller omorganisera transporterna efter beställarens önskemål. Fasadglas 
uppger även att genomföra transporter till ett specifikt projekt dagligen är kostsamt, genom att 
använda de egna lagerutrymmena och portionera ut leveranserna kan man minimera sina 
transportkostnader. Att använda lager för materialleveranser eller inte beror på byggprojektets 
förutsättningar gällande möjlighet för utrymme. Materiallager är fördelaktigt vid byggprojekt som är 
placerade centralt i storstäder där det råder brist på lagringsutrymme. 

6.5.3 Teknik 

I projektet på Skärholmens Centrum monterades en dubbelglasskalfasad som fasadmaterial. 
Dubbelskalfasad innebär att glaspartiet har två glasskikt med en luftspalt mellan glasskivorna. Det 
yttre skiktet är ett isolerglas med ett inre säkerhetsglas. Denna fasadtyp kallas för structure-lightwall 
och fungerar som tidigare nämnt som ett legosystem som monteras ihop på byggarbetsplatsen på 
VKR-profiler av stål. Glaspartierna limmas sedan och fogas ihop med varandra.  

6.5.4 Montering och tid 

I Skärholmens centrum fanns två produktionsledare och en projektledare tillgängliga arbetsplatserna 
och som kunde bistå de egna montörerna med information vid eventuella oklarheter och svara på 
frågor från beställaren. Det underlättade även arbetet att kommunikationen kunde ske på samma språk. 
Tidsmässigt beträffande monteringsarbetet är det enligt Fasadglas ingen skillnad mellan svenska eller 
utländska arbetare, det faktiska montagearbetet tar lika lång tid. 

6.5.5 Miljö och leverantörskrav 

Vid mer komplicerade projekt kan Fasadglas ibland behöva vända sig till utländska företag för 
glaspartier som inte finns på marknaden i Sverige. Man genomför kontroller på produkterna och 
undersöker ifall de är CE-märkta innan beställning samt att leverantören lever upp till sina intyg 
gällande miljö, arbetsmiljö och kvalité. Fasadglas genomför även besök på fabrikerna. 

6.5.6 Ekonomi 

Fasadglas uppger att risken för fel sker främst i projekteringen och planeringen när man har strikta och 
korta tidsplaner att följa. Man menar att de största bristerna sker när underlaget man planerar projektet 
utifrån inte hinner studeras tillräckligt noggrant på grund av tidsbrist. På projektet i Skärholmens 
Centrum lyckades man inte hålla de kalkylerade kostnaderna eftersom att det rörde sig om ett ROT 
(Renovering, Om och Tillbyggnad) projekt. Ritningsunderlaget för byggnaden var bristfällig, 
konsekvensen blev svårigheter att upptäcka eventuella hinder och problem som man stötte på under 
produktionsskedet. Ett annat problem man ställdes inför var att andra verksamheter var igång 
samtidigt som monteringsarbetet pågick, man fick således inte störa tredjeman. Glaspartierna fick inte 
bäras in vilka tider som helst utan enbart under bestämda tider innan butikerna öppnat. Detta krävde 
omorganisation och planering av monteringsarbetet vilket ledde till kostnader utöver det kalkylerade.  
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7 Analys 

I detta kapitel sammanfattas intervjuresultaten med den bakgrundsteori som examensarbetet grundar 
sig på. Analysen kommer ge svar på arbetets frågeställningar. Varje problemställning för respektive 
moment i processen studeras för sig, från inköpsarbetet till montering på byggarbetsplatsen.  

 

7.1 Val av leverantör 

Anledningen till att Skanska valde Metus som leverantör för glasfasader till Arrhenius projektet är 
främst det låga priset enligt inköparen. Sedan ansåg inköparen att anbuden generellt är mer 
genomarbetade från utländska leverantörer än de motsvarande svenska konkurrenterna, inköparen 
anser att de har tydligare redovisning på kravuppfyllnad samt mängder som de beräknat fram. De mer 
detaljerade anbuden gäller inte för Arrhenius projektet specifikt utan inköparen berättade generellt om 
sina tidigare erfarenheter av utländska och svenska leverantörer. 

 

7.2 Kommunikation  

Under examensarbetet har samtliga intervjupersoner ansett att kommunikationen i samtliga delar är 
bland de viktigaste faktorerna för ett framgångsrikt arbete. Eftersom att kommunikationen främst rör 
sig om tekniska termer är det lätt att det uppstår missförstånd. Dessa kommunikationssvårigheter kan 
exempelvis leda till att fel uppstår i projektering som sedan resulterar i att monteringsarbetet tar längre 
tid där åtgärder måste göras. Även kommunikationen mellan arbetsledare och montörer är viktig 
eftersom att montörerna kan anse att de uppfattat en arbetsuppgift medan de i själva verket inte förstått 
uppgiften. Konsekvensen kan bli att monteringen måste göras om. 

 

7.3 Projektering 

Det är viktigt att arbetet med projekteringen är välstrukturerad för att förhindra eventuella fel i 
ritningsdetaljer på glaskonstruktionen. Slarvar man i projekteringsstadiet måste sedan dessa korrigeras 
i senare skede på arbetsplatsen. Enligt Fasadglas förekommer fel i projektering främst vid tidsbrist när 
allt måste projekteras snabbt vilket innebär att projektörerna inte hinner studera materialet tillräckligt 
noggrant. En annan anledning är att förfrågningsunderlaget i vissa fall är bristfälligt, resultatet blir att 
projektörerna ibland måste gissa sig fram på vad som menas i underlaget från beställaren. För Metus 
uppstår det snarare fel i projektering som ett resultat av bristande kommunikation i språk och 
kulturskillnader mellan Skanskas inköpsavdelning och Metus projekteringsavdelning. Bristande 
projektering är en av de stora orsakerna till att merkostnader tillkommer eftersom dessa fel måste 
åtgärdas i ett senare skede vid montering. 
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7.4 Produktion och montering 

“Ett annat problem kopplat till kommunikationen är att informationen ofta förmedlas via många led 

vid projektinköp, vilket innebär att det finns en risk att information försvinner eller feltolkas av någon 
part” (Holmvall, Åkesson 2004) 

Förmedling av information via många led är ett förekommande problem i produktionen enligt studien. 
Att problem uppstår till följd av bristande kommunikation har tidigare konstaterats. 
Produktionsgruppen anger även att monteringen ibland stannat eftersom att Metus montörer måste 
kontakta deras arbetsledare i Estland innan de kan ta ett beslut när problem uppstår i 
monteringsarbetet. Detta är tidskrävande eftersom att de flesta problem kan enligt produktionschefen 
lösas på plats. Möjligheten att ha en arbetsledare på plats eller i närheten av projekten skulle definitivt 
underlätta montagearbetet. Fasadglas har i jämförelse en fördel med att ha sin verksamhet på ett 
närmare avstånd, det underlättar arbetet eftersom att arbetsledningen kan vara snabbt på plats och 
åtgärda eventuella problem som uppstår. Fasadglas använder sig även enbart av svenska 
underentreprenörer vid montering av den orsaken så att inte kommunikationsbrister ska uppstå.  

 

7.5 Ekonomi 

Under intervjuerna framgick det att ett tydligt samband fanns mellan kommunikation och ekonomi vid 
beställning av glasfasadmaterial. Att ha en löpande ekonomisk uppföljning under hela processen av 
fasadmaterialet är oerhört viktigt för att kunna uppskatta merkostnadernas storlek. En faktor är att 
ritningsunderlaget för materialet stämmer överens med vad som faktiskt efterfrågats. En annan viktig 
faktor är att Skanskas samordning med glasmontörerna fungerar eftersom att man vill helst ha ett tätt 
hus innan de invändiga arbetena påbörjas. Uppstår det förseningar i glasmontagearbetet försenas även 
de invändiga arbetena vilket medför ytterligare merkostnader. 

EU-regeln för glasmontörerna där de endast kan arbeta 3 månader innan de ersätts är ett problem som 
uppmärksammats och måste beaktas redan vid upphandlingsprocessen. Att utöka arbetsledningen för 
de utländska montörerna skulle också kunna bidra till en bättre samordning och effektivare 
monteringsarbete. 

Det är viktigt att dessa förutsättningar anges redan i förfrågningsunderlaget för att inte leda till 
förseningar i produktionen. Det är således bristerna i projektering och produktionsfasen som bör 
åtgärdas för att minimera de merkostnaderna som tillkommer. Fasadglas har visserligen en bättre 
arbetsledning då man har möjlighet att ha egen produktionsledare och övrig arbetsledning på plats vid 
projekten och detta har man haft vid Skärholmens centrum bland annat. Fasadglas har även anlitat 
utländsk arbetskraft dock har man tagit beslutet att inte upphandla denna arbetskraft i fortsättningen 
eftersom att man ansåg att kommunikationsbristerna och missförstånden var alltför stora. Man har 
exempelvis i ett tidigare projekt tvingats göra om hela montagearbetet på grund av missförstånd. 
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“Kommersiella risker innebär risken för att motparten går i konkurs, kommer på obestånd eller i 

övrigt inte fullgör sina skyldigheter enligt uppgjort avtal”. (Grath 2004) 

De finansiella risker som framgick efter intervju med inköparen är att Skanskas omsättning för inköp 
av glasfasader är ungefär 40 % från Metus. Detta värde är väldigt högt och innebär en risk för Skanska 
eftersom att man blir beroende av en och samma leverantör. Skulle Metus drabbas av 
likviditetsproblem eller stopp i tillverkningsverksamheten är risken stor att många av Skanskas projekt 
blir stillastående med försenad produktionstidplan som följd. 

 

7.6 Logistik 

Enligt Rosell 2014, bör valet av transportsätt utgå från följande frågeställningar: 

 Vart ska varorna transporteras? 
 När ska de vara framme? 

 Vad blir den beräknade kostnaden för transporten? 

Det är viktigt att materialet transporteras i rätt kvantitet till rätt kvalité i rätt tid. Metus har sin 
tillverkningsanläggning i Estland och materialen körs direkt från fabriken till byggprojektet. Vid 
Arrheniusprojektet har det förekommit transporter från Metus där man samtransporterat material som 
ska levereras vid ett tillfälle med material som inte behöver levereras förrän i ett senare skede i 
byggprojektet. Detta för att utnyttja transporterna till fullo eftersom att det är ineffektivt och kostsamt 
att köra halvfulla lastbilar, speciellt under långa sträckor. Detta kräver dock att beställaren har mer 
utrymme på arbetsplatserna när överskottsmaterial måste lagras på arbetsplatsen. 

Fasadglas har inte samma problem gällande logistiken eftersom transportsträckan vanligen är kortare. 
De har även ett lager där material kan förvaras, men även Fasadglas uppger att kontinuerliga 
transporter är kostsamt. De uppger även att det förekommer fall där man som Metus samtransporterar 
material till samma byggprojekt eller flera samtidigt. Det är även lättare för Fasadglas att avbryta 
transporter ifall kunden önskar det med tanke på närheten. 

 

7.7 Miljö och hållbarhet 

Miljö och hållbarhetsfrågor har inte tagits till större hänsyn av glasfasaderna. Man såg dock 
reduceringen av energianvändningen beroende på fasadprodukt som en hållbarhetsfråga. Skanska har 
däremot hårda krav på sina leverantörer gällande byggvaror då Skanska är några av de initiativtagarna 
till BASTA6.  

Ur miljö- och hållbarhetsaspekter är det inte lätt att jämföra Metus med Fasadglas då båda följer de 
miljökrav som Skanska har som krav att leverantörerna håller. En nackdel är dock att glasfasaderna 
från Metus åker en längre sträcka vilket ger ökat koldioxidutsläpp.  

 

                                                      
6 BASTA: Är ett miljöbedömningssystem för bygg- och anläggningsprodukter. I systemet finns material inom bygg- och 
anläggning som är godkända att använda. Syftet är att fasa ut material som innehåller farliga kemiska ämnen. 
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7.8 Kvalité och teknik 

“Kvalitetsproblem kan vara en risk om köparen inte får det som utlovats eller förväntar sig att 

materialet ska ha en viss kvalité. Partena kan tro sig vara överens om en viss produktkvalité men 
språkförbistringar kan leda till att man har olika uppfattningar om vad som är bra kvalité” (Holmvall, 
Åkesson 2004)  

Tekniken på produkterna mellan Fasadglas och Metus hade inga större skillnader på kvalitén. 
Inköparen på Skanska tyckte dock att Metus hade en finare och modernare fabrik och anläggning. 
Detta fabriksbesök var givetvis positivt för Metus räkning. 
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8 Slutsatser 

Syftet med arbetet är att jämföra den faktiska lönsamheten med att importera glasfasadmaterial från 
utlandet och lokalisera de merkostnader som tillkommer under processen. I detta kapitel kommer 
frågeställningarna med examensarbetet att besvaras utifrån underlaget från analysen och 
intervjuresultaten. Här diskuteras de förslagsåtgärder som uppkommit under intervjuerna 
Slutsatserna kommer att utgå från tre faktorer av inköpsprocessen där bristerna varit som tydligast, 
dessa är projektering samt produktion och uppföljning. 

 

8.1 Projektering 

Under samtliga intervjuer har intervjupersonerna ansett att rätt projekteringen är en viktig faktor till att 
undvika merkostnader eftersom fel som uppstår i denna fas måste åtgärdas i ett senare skede. Fel i 
projektering uppstår ofta när det är tidsbrist och med strikta tidsplaner som projektörerna måste följa. 
Att förfrågningsunderlaget är bristfälligt i många fall underlättar heller inte projekteringsarbetet. Det är 
viktigt att som beställare av glasfasaderna vara tydlig i sin kommunikation med vilka 
kravspecifikationer som gäller för att undvika missförstånd. Det är förekommande att projektörerna får 
gissa och anta när det råder brist på tid. Att vara ute i god tid med förhandlingar och ge projektörerna 
tillräckligt med tid att studera förfrågningsunderlaget är således viktigt för att undvika 
projekteringsfel. Detta är ännu viktigare för glasfasader som uteslutande är projektspecifika inköp som 
inte går via ett ramavtal. En annan viktig faktor är att redan i upphandlingskedet klargöra med 
leverantören hur arbetet med monteringen ska gå till för att uppnå ett effektivt montagearbete. 

 

8.2  Produktion och uppföljning 

Under produktionsfasen framgick det att merkostnaderna berodde framförallt på projekteringsfel vilket 
påverkade produktionens arbete och merkostnader som kunde dyka upp. Att produktionsgruppen ska 
lägga fokus på endast de utländska underentreprenörernas arbetssätt och material kan inte ske då det 
finns flera andra utländska entreprenörer som ska ha uppföljning och stöd på arbetsplatsen. De 
utländska arbetarna kräver mer arbetsledning och att utöka denna är ett bra steg till bättre samordning 
på arbetsplatsen. 

Ett lösningsförslag för produktionsenheten är att tänka ut ett långsiktigt strategiskt plan för utländska 
arbetare under upphandlingsfasen, där en plan tar hänsyn till de EU-regler som finns genom att ha ett 
möte med den utländska entreprenören.  

Denna arbetsplan är till för att få så tydlig information som möjligt på hur leverantören ska hantera 
dessa problem som EU-reglerna medför. Idag är de utländska entreprenörerna själva ansvariga för 
arbetsplanen. Det underlättar för båda parter om Skanska upprättar en punkt på arbetsberedningen7 
som tar upp framförallt EU-reglerna och hanteringssätt för inte enbart Metus utan generellt för 
framtida upphandlingar i kommande projekt.  

Att upprätta en mindre enhet bestående av projekt-koordinatorer med kompetens inom utländsk 
arbetskraft och monteringssätt är ett bra framsteg som Skanska skulle kunna gynnas av. Projekt-

                                                      
7 Arbetsberedning är ett planeringverktyg som redovisar hur ett arbetsmoment ska genomföras på byggarbetsplatsen. 
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koordinatorer ska ha det övergripande ansvaret över de utländska entreprenörerna och vara delaktiga i 
både projekteringsfasen och produktion samt ha löpande kontakt med utländska entreprenören. 
Omfattningen på antalet byggprojekt och internationella inköp som en enskild koordinator ska bevaka 
är upp till Skanska själva att bestämma. Att denne koordinator kan kommunicera med beställaren och 
leverantör på respektive parts inhemska språk skulle underlätta arbetet ytterligare. 
 
 

 

Figur 8.1 En bild på projektkoordinatorns möjliga arbetsuppgifter och ansvarsområden. 
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9 Rekommendationer 

I detta kapitel ges rekommendationsförslag till Skanska på de frågeställningar som berörts i 
examensarbetet som är baserade på slutsatsen i föregående kapitel. 

9.1  Rekommendationer för projekteringsfasen: 

I projekteringsfasen ska projekt-koordinatorn vara med i det tekniska mötet som inkluderar bland 
annat krav på u-värden, brandklass, säkerhetsklass samt kräva en utförlig arbetsberedning från 
entreprenören över monteringarbetet. Det är även bra att kräva en leveransplan för att undvika 
överskottsmaterial på byggarbetsplatsen. 

 
 Att vara ute i god tid vid upphandlingsprocessen och ge projektörerna tillräckligt med tid att 

studera förfrågningsunderlaget. Detta är ännu viktigare vid internationella inköp då 
kommunikation på annat språk tar längre tid. – Gäller både internationella och nationella 
inköp. 

 
 Att vara tydligare i sin kravspecifikation på förfrågningsunderlaget gällande fasadmaterialet. 

Är viktigt när man talar olika språk för att undvika missförstånd. – Gäller främst 
internationella inköp 

 
 Att redan i upphandlingsskedet klargöra med leverantören på hur monteringsarbetet ska gå till 

för att förhindra förseningar i produktionen med tanke på de rådande EU-reglerna. – Gäller 
internationella inköp 

     

9.2 Rekommendationer för produktionsfasen: 

I produktionsfasen ska projekt-koordinatorn följa upp och dokumentera det löpande arbetet på 
byggprojektet, hantera fakturor och samordna de utländska montörerna och deras montageledare. 
Detta för att få ett jämnare produktionsflöde och förhindra brist på arbetskraft när ett arbetsmoment 
ska genomföras. 

 

 Bilda en enhet av projekt-koordinatorer som är med under projektering och tekniska möten 
som även samordnar och följer upp de utländska underentreprenörerna på arbetsplatsen. – 
Gäller internationella inköp 

 
 Arbetsberedning som inkluderar EU-reglerna, för hur de utländska entreprenörerna ska 

förhålla sig till dessa regler under arbetet på projektet. – Gäller internationella inköp 
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Bilaga 5   Frågeformulär till projektinköpare 

 
Till inköparen 
 
1.a) Vilka arbetsuppgifter och områden ansvarar du för?   

Svar: Ola Stjärnborg, projektinköpare av glasfasader. Rådgivare i tidigt inköpskede. 

b) Vilken är din tidigare bakgrund och utbildning?     

Svar: Utbildning: Jägmästare SLU Tidigare: Säljare inom olika företag. 

 
Inledning 
 
2.  a) Hur ser inköpsorganisationen ut ?  

    b) Hur är ansvarsfördelningen inom inköpsorganisationen?   

 
Svar:   
 
a) Indelade i portföljer, min chef är portföljchef över skal vilket innebär fasadbeklädnader av olika 
slag och fasadmaterial som fönster, dörrar samt ställningar. 

b): Glasfasader: 

2 projektinköpare - Stockholm 

1 projektinköpare – Göteborg 

1 projektinköpare – Malmö 

Målsättningen är att jobba i par där man kan agera som bollplank och ersätta den andre vid sjukdom 
och liknande. Samtliga projekt har 1 huvudansvarig inköpare per projekt. Organisation är uppdelad i 
inköp samt ”linjeorganisationen” även känt som byggorganisationen. Inköparna arbetar som 

internkonsulter åt byggorganisationen och ger rekommendationer på vilken produkt man ska köpa. 
Byggorganisationen tar det slutgiltiga beslutet i samband med inköparna. Varför?  Jo, 
byggorganisationen besitter kunskaper som inköparna inte har gällande byggarbetsplatsens 
förutsättningar utefter struktur, krantyper som finns tillgängliga samt vilka 
monteringsmöjligheter/metoder som fungerar för det enskilda projektet. 

                      
  



 

Inköpsprocessen 
 
3.      Hur fungerar den allmänna inköpsprocessen inom organisationen? Både ur ett nationellt och 

internationellt perspektiv. 
 
Svar: Inköpsprocessen börjar redan vid upprättning av anbudskalkyl utifrån förfrågningsunderlag 
från beställare/byggherren under anbudsskedet. Projektinköparna från respektive materialkategori 
gör en översiktlig prisbedömning på materialet. Brukar oftast finnas en viss osäkerhet samt gissningar 
i många fall. Den kalkylansvarige sammanställer sedan samtliga materialdelar till en gemensam 
prissumma. När upphandlingsprocessen av entreprenör är färdig och man fått uppdraget i åtagande 
från beställaren börjar den huvudsakliga inköpsprocessen. 

Upprättning av förfrågningsunderlag 
I förfrågningsunderlaget upprättas utifrån olika kravspecifikationer från beställaren utifrån ritningar, 
beskrivningar, krav som man vill uppnå på fasaden. Skanska har även mallar där man anger hur 
anbudet ska vara strukturerat samt information till leverantören hur man arbetar med inköpsavtal på 
Skanska. Även de administrativa föreskrifterna från projektet inkluderas i förfrågningsunderlaget. Det 
som kan tilläggas är att innan man väljer ut potentiella leverantörer görs en noggrann strategisk 
bedömning ifall leverantören lever upp till sina certifieringar utefter kvalité, miljö och arbetsmiljö. 

Utvärdering av anbud från leverantörer 
Beslutsunderlaget varierar stort utefter projekt eftersom att förutsättningarna och 
kravspecifikationerna är olika. 
 
Förhandling 
Upphandling sker i olika skeden där man väljer ut ett par leverantörer. När de sista sedan sållats ut 
sker en slutförhandling med den slutgiltiga leverantören. 

 
Beställning 
Köpet genomförs och avropen sker via deras e-handelsverktyg IBX. 

      
4.   a) Hur är inköpsprocessen för glasfasadelementen? 

Svar: Inget ramavtal används för glasfasader, dessa är våra att definiera, olika förutsättningar utifrån 
byggteknik och estetik att ta hänsyn till för respektive projekt. Avtalen är således unikt eller 
projekspecifikt. Även viktigt att stämma av med leveranstider och fungerande logistik eftersom att de 
invändiga arbetena inte kan påbörjas förrän huset är helt tätt exempelvis. Detaljer i konstruktionen är 
viktigt och ta med vid kommunikation, lätt att man säger no problem. 

 
b) Har det krävts mer arbete? 

Svar: Ja, Vid många olika kravspecifikationer kan det förekomma mer arbete än planerat, då man ska 
ta hänsyn till buller och brandkrav m.m. Kommunikationssvårigheter i form av språk och eventuella 
kulturskillnader gör att man måste vara mer tydlig i sin kommunikation med leverantören. Det funkar 
inte alltid att förklara allt muntligt utan man måste ofta använda sig av ritningar och bilder för att inte 
det ska ske några missförstånd. Man utför även besök direkt på fabriken vid stora projekt i samband 
med start av produktion. Ramavtal används inte pga. olika kravspecifikationer. 



 

 
   c) Vad har varit mest problematisk? 

Svar: Arkitektproblem kan förekomma, viktigt att huset är estetiskt tilltalande, arkitekten kan ha 
många synpunkter vilket komplicerar processen då fasaden påverkar hur hela huset upplevs. Det 
förekommer situationer där fasadmaterialet uppfyllt alla byggtekniska prestandakrav utifrån ritningar 
och skisser men gjort arkitekten missnöjd. Resultatet blir att man måste gå arkitekten till mötes och 
lyfta upp fasaden till den visuella nivå som gör arkitekten nöjd vilket leder till stora merkostnader. 

 

5.      Har Skanska importerat glasfasadmaterial tidigare från andra leverantörer än Metus? 

Svar: Ja, vi arbetar ständigt med att hitta nya leverantörer och har tidigare handlat glasfasadmaterial 
från flertalet länder i Estland, Lettland, Litauen. Det rör sig om uppemot 15-20 företag som Skanska 
arbetar med internationellt. 

 
6. a) Vilka faktorer utgick ni från i ert beslutsunderlag gällande val av leverantör? 

Svar: Faktorerna varierar från projekt till projekt. Inköpspriset är oftast den viktigaste faktorn. Det 
har även förekommit projekt där man lagt fokus på säkerhet, täthet och energibalans, montagetid 
utöver priset. Transportsätt tas i större utsträckning ej till hänsyn. Det är svårt att plocka poäng i 
miljösystemenen eftersom man oftast måste gå tillbaka i processen till vart råvarumaterialet 
tillverkats. Viss hänsyn tas av emballagesystem pga. skaderisk, de kontrollerade emballaget 

b) Vilka var möjligheterna och riskerna? 

Svar: Möjligheter: Vid fabriksbesöket fick man ett positivt intryck. Man uppfattade fabriken som 
professionellt och utrustningen var även finare än den svenska. Anbuden som kommit in var mer 
genomarbetad än den Svenska. 

Risker: 
Kommunikationssvårigheterna, kulturskillnader och missförstånd uppfattades som största riskfaktorn. 

 

7.      Vilka miljö och hållbarhetsaspekter tar man hänsyn till vid val av leverantör? 

Svar: Beror på vilket miljösystem man arbetar efter. Kraven varierar beroende på system. Den stora 
faktorn ur en energisynpunkt är att klimatskalen(glasfasaden) kan påverka vid energiförbrukning 
beroende på konstruktionen. 

  
8.      Hur har stödet samt samarbetet fungerat inom inköpsavdelningen. Har det krävts extra resurser? 

Svar: Har inte behövts för glasfasaderna. Frågor som uppkommit har givetvis ställts mellan de olika 
inköparna av glasfasader inom organisationen. Vid upphandling av utländsk arbetskraft tog man dock 
hjälp av jurister. 

 

 



 

Uppföljning 

9.      Vad har fungerat bra med att importera glasfasadmaterial från utlandet? 

Svar: Är främst skillnaden i priset. Råvarumaterialet har i stort sett samma pris i de östeuropeiska 
länderna jämfört med Sverige. Det är främst den billiga arbetskraften som får priset att vara billigare 
internationellt. I början för tre år sedan fanns en besparing på ungefär 40 %. Idag är dock skillnaden 
cirka 20 % eftersom att svenska leverantörer tvingats anpassa sig efter den utländska marknaden. 
I övrigt har de utländska anbuden varit mer detaljrika och bättre genomarbetade än den svenska 
motsvarigheten. 

 
10.  a) Vad har fungerat mindre bra med att importera glasfasadmaterial från utlandet? 

Svar: Är främst kommunikationssvårigheter, språkbristerna och missförstånd som skett i samband 
med kontakter. 

b) Vilka problem har uppstått? 

Svar: Man har inte haft en fungerande uppföljning och övervakning av processen från leverans till 
montering. 

c) Hur har ni valt att lösa dessa problem? 

Svar: Det finns tyvärr inga lösningar i dagsläget. En koordinator skulle kunna fungera bra med 
uppgift att följa upp materialet under processen. 

 
Slutresultat 
 
11.  Har det funnits några uppenbara brister som upptäckts i efterhand? 

Svar: Är främst projektansvariga på byggena som inte kunnat utföra sina roller korrekt. Eventuella 
ändringar som tillkommit har inte varit tydliga samt brister som förekommit efter 
kommunikationsbrister med leverantörer. 

 

12.  Hur redovisas eventuella brister och avvikelser? 

Svar: Det finns ingen redovisning på detta. Skulle vilja ha bättre återkoppling på vart merkostnaderna 
finns. 

 

13.  Finns uppföljningsmallar där man kan se eventuella merkostnader som tillkommit under 
processen?   

Svar: Det finns inga uppföljningsmallar för fasaden. 

Finansiella risker? Skanska har mer än 40 % av omsättningen i Metus, detta kan leda till att om 
Arrhenius behöver fasader akut kan andra projekt drabbas av förseningar istället. 



 

14. Har man gjort jämförelser mellan de faktiska slutkostnaderna av fasadmaterialen mellan de olika 
leverantörena Metus och Fasadglas? (Enhet i %) 

Svar: Nettovinsten blir oftast 10-15% billigare med Metus glasfasader. Problemet är dock fortfarande 
att merkostnader tillkommer som kunde gjort nettovinsten större. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  



 

Bilaga 6   Frågeformulär till projektchefen 

 
Bakgrund och tidigare erfarenheter 
 
1.a) Vilken är din titel samt vilka arbetsuppgifter och områden ansvarar du för?   

Svar: Projektchef, ansvarar för den ekonomiska delen samt planering på projektet. Även jag som har 
kontakt med beställaren. 

b) Vilken är din tidigare bakgrund och utbildning?    

Svar: Arbetat tidigare som arbetsledare och platschef. Arbetat inom byggbranschen sedan 1985. Har 
en 4 årig teknisk utbildning. 

c) Hur många projekt med glasfasader från Metus eller fasadglas har du tidigare arbetat med?         

Svar: Detta är det första projektet med Metus glasfasader. Material från fasadglas har jag arbetat 
med i flertal projekt tidigare. 

 

Kalkylfrågor 
 
2. a) Har det uppstått specifika problem gällande kommunikationen med den internationella 

leverantören (Metus.) Hur går kommunikationen till? 
 

Svar: Främst språksvårigheter då kommunikationen sker på engelska. Vi pratar inte om 
semesterminnen utan om tekniska produkter vilket innebär att det finns större risk att missförstå 
varandra. Exempelvis finns det olika namn för olika detaljer i en fasad beroende på språket. 
 

b) Vilka var de största ekonomiska utmaningarna vid Arrhenius projektet?  
 

Svar: Det var att inköparen skulle kunna fånga produkten i sen helhet. Det är viktigt att produkten 
stämmer rent byggtekniskt och inte behöver projekteras om när montering ska ske ute i produktionen. 
Återigen är det viktigt med kommunikationen dvs. att det inte sker några missförstånd rent 
språkmässigt. 
 
3. Hur stor har skillnaden varit mellan de planerade och verkliga kostnaderna för Metus glasfasad? 

 
Svar: För tidigt att säga då slutfakturering inte gjorts. Kan svara på detta i augusti. En besparing lär 
det bli med Metus, frågan är dock hur stor. 
 

4. a) Har det förekommit merkostnader under produktionsfasen? 
 

Svar: Språkförbristingar leder vanligt till merkostnader. Främst brister gällande tekniska termer. EU-
regler gör att personalen måste bytas ut efter 3 månader vilket också. Det förekommer fall där det 
funnits fel i detaljprojekteringen dvs. fönsterna inte stämt överense med ritningarna vilket kan 
innebära att man måste beställa en specifik detalj för att det ska gå ihop byggtekniskt.) 
Ja, det har förekommit. Skulle gissa på att de hamnar på cirka 10 % utöver inköpspriset. I värsta fall 
kan det dra upp till 15 %. 
 
  b) Vilka är de specifika merkostnaderna? 



 

 
Svar: Det förekommer fall där det funnits fel i detaljprojekteringen dvs. fönsterna inte stämt överense 
med ritningarna vilket kan innebära att man måste beställa en specifik detalj för att det ska gå ihop 
byggtekniskt. 
 
5. Vad har gjorts för att följa upp de kostnader som tillkommit under produktionen? 

 
Svar: Det görs varje vecka, vi försöker styra med järnhand ner på timmes nivå. Det gäller uppföljning 
av nedlagda arbetstimmar, detaljlösningar från projekteringsfasen, tillverkningsfasen, leveranser och 
personal. 
 
 
6. Finns uppföljningsmallar att använda sig av för att dokumentera de verkliga merkostnaderna? 

 
Svar: Uppföljningsmallar finns men upprättas beroende på material. Man får använda sunt förnuft 
för att se vad man bör ta hänsyn till vid uppföljning. 
Vi har en person anställd som jobbar heltid med ekonomisk uppföljning för att se att kostnaderna inte 
drar iväg. Skulle det krävas en helt ny teknisk lösning på en viss produkt som innebär stora 
merkostnader informeras givetvis beställaren om detta så att det är beredda på kostnaderna som 
tillkommer. Det sker även utvärderingar för att se vilka alternativa tekniska lösningar som finns. Blir 
merkostnaderna för stora för en lösning kan man ta se över ifall det finns alternativa lösningar som är 
billigare. 
 
 
7. Har merkostnaderna påverkat tidplanen? Vilka blev följdkostnaderna? 

 
Svar: Det påverkar givetvis, innan man kan påbörja de invändiga arbetena vill man helst ha ett tätt 
hus. Här är det viktigt med noggrann planering. Vi planerar och ser vilka risker och möjligheter som 
finns ifall exempelvis när fönsterna inte monterats på en specifik våning för att kunna se vilka 
följdkostnader det skulle innebära ifall de invändiga arbetena inte kan starta i tid. 
 
 
8. Hur skulle merkostnaderna kunna undvikas i kommande projekt? 
 
Svar: Ett skulle kunna vara att montagegänget från Metus inte ska behöva resa från Sverige pga. EU-
regler där de enbart får arbeta i 3 månader. Återigen är det kommunikationen som måste bli bättre. 
Det kan vara komplicerat för båda parter att kommunicera på ett språk som inte är ens eget 
modersmål, speciellt när det gäller tekniska termer då det lätt kan bli missförstånd. Det är viktigt med 
planering redan vid upphandling att förstå var man kan tänkas behöva lägga pengarna från 
besparingen man gör vid internationella inköp, vilka extra kostnader i form av exempelvis ändringar i 
fönsterdetaljer som kan tillkomma under processen så att man är bättre förberedd. 
 
En annan faktor är planeringen från båda sidor, att de arbetar utefter våran planering samt att vi 
håller vad vi lovar i vår egen planering. Detta skulle kunna underlätta arbetet. 
 
9. Vilka för och nackdelar ser du med respektive leverantör överlag? Vilken skulle du föredra? 
 
Svar: Man skulle gärna vilja ha fasadglas men återigen är prisfaktorn på Metus sida vilket resulterar 
i att man väljer Metus som leverantör och tillsätta extra resurser. Kvaliten på materialet är 
densamma, det spelar ingen större roll. 
 
 
 
  



 

Bilaga 7   Frågeformulär till Produktionschef 

 
Bakgrund och tidigare erfarenheter 

1. a) Vilken är din titel samt vilka arbetsuppgifter och områden ansvarar du för?   

Svar: Produktionschef. Har ett vanligtvis ett helhetsansvar över arbetsplatsen bland annat 
produktionen, personal och ekonomi. På detta bygge är vi 3 stycken chefer där mitt huvudområde är 
planering och arbetsberedning. 
 
b) Vilken är din tidigare bakgrund och utbildning?     
 
Svar: Har jobbat som produktionschef i 8 år, innan dess har jag varit arbetsledare i 15-20 år. Har en 
2 årig gymnasial utbildning. 
 
c) Hur många projekt med glasfasader från Metus eller fasadglas har du tidigare arbetat med? 
 
Svar: Har varit med 2 tidigare projekt där man använt Metus glasfasader och 10 projekt där man 
använt fasadglas som leverantör. 
 
 
Frågor kring Metus glasfasad 
 
2.a) Vilken typ av fasad är det som används i Arrhenius projektet? 
 
Svar: Fasadmaterialet är från Schueco medan fönsterpartierna är från Metus 
 
b) Är fasaderna färdiga element eller är det platsbyggda? 
 
Svar: Fönsterna är färdiga, medan fasadprofilerna i stål är platsbyggda, fönsterna till fasaden 
skruvas sedan på plats. 
 
 
3.a) Hur har transporten fungerat till byggarbetsplatsen? 
 
Svar: Har funkat bra överlag. Inga större problem. 
 
b) Vad har fungerat bra med transporten? 
 
Svar: Bland annat har logistikföretagen samtransporterat glasmaterialet med andra material vilket är 
smart ur en miljösynpunkt. 
 
c) Vad har varit problematiskt med transporten? Vad kunde göras bättre? 
 
Svar: Det har förekommit att lastbilstransporter plötsligt dykt upp och då måste man göra iordning 
utrymme för att materialet ska få utrymme på arbetsplatsen. Sen kommer lastbilarna direkt från 
Estland, transportörena vill inte köra ut halvfulla bilar utan lastar dessa fullt, vilket inneburit att vi 
mottagit material som vi inte ska ha förrän längre fram i produktionsprocessen och då har vi behövt 
göra iordning utrymme på arbetsplatsen för dessa material. Man har med andra ord inte möjlighet att 
leverera just in time alltid i jämförelse med en svensk leverantör som har tillverkningen närmare 
byggarbetsplatsen. 
 
 



 

4.a) Hur monteras fasaderna? Vilka hjälpmedel används? Har en arbetsberedning varit nödvändig? 
 
Svar: Fönsterbanden har arbetarna lyft på plats medan de större glaspartierna till fasaden har lyfts 
på plats med mobilkran.    
 
b) Hur stor arbetsstyrka krävs vanligtvis? 
 
Svar: Beror på storleken. Men på detta projekt har man varit 2-4 stycken per fönster. 
 
c) Har ni haft tekniska komplikationer vid montering? 
 
Svar: Inga tekniska komplikationer för fönsterbanden men däremot har man monterat fel glas på 
bottenvåningen där det ska finnas säkerhetsglas. Dessa glas monterades istället på en av de 
övrevåningarna vilket resulterade i att arbetarna var tvungna att skruva loss och byta plats på dessa 
glaspartier. Dimensionerna är densamma men beteckningarna skilde sig åt. Detta berodde på 
bristande kommunikation mellan oss och Metus arbetare. Detta upptäcktes av besiktningsman. För 
fasadglasen har det däremot varit problem med solskydd som krockat med varandra. Detta var 
snarare ett resultat av att arkitekten haft ett för dåligt underlag vid upprättande av ritningen som de 
sedan gett till Metus. 
 
d) Hur löste ni det tekniska komplikationerna och vad blev merkostnaderna tror du? 
 
Svar: Man har fått höja glaspartiet och beställa extra detaljer och partier för att lösa detta. 
Merkostnaderna blev ungefär 250000 kronor. (Ta med detta, känsligt? ) 

 
 
5. Finns det några specifika skillnader i montering mellan glasfasaderna från Metus eller Fasadglas? 
 
Svar: Nej, är precis samma produkter som monteras. 
 
 
6.  Hur har säkerheten fungerat? Har det skett olyckor? 
 
Svar: Har fungerat bra överlag. En händelse där man av misstag rivit skyddsräcken vid montering 
och där arbetarna stått för nära kanten. Inga direkta olyckor har förekommit. 
 

7.  Är glasfasaderna fuktkänsliga? Hur hanteras detta och vad tar man hänsyn till? 

Svar: Glasfasaden är inte fuktkänsliga. De innehåller inga organiska material. Bara 
aluminiumprofiler och plast. Väderskydd har använts för att täcka huset vid montering, men dock 
främst för att ha ett behagligt inomhusklimat. 
 

8. Har det uppstått förseningar i produktionen till följd av glasfasaderna? 

Svar: Ja, vid hus N blev det förseningar. Metus hade inte tillräcklig personalstyrka. 
Berodde på att de hade prioriterat andra projekt framför vårt. 
Invändiga arbeten blev försenade som följd. Vi kunde exempelvis inte färdigställa gipsväggarna 
närmast ytterväggarna utan fick återkomma och komplettera dessa vid senare tillfälle. 

De hade även missat ett PM gällande glaspartierna närmast toaletterna där ändringar hade skett 
gällande glaspartierna mått, resultatet blev att de fick göra om arbetet. 



 

9. a) Hur sker kommunikationen med leverantören vid eventuella frågor kring glasfasadmaterialet? 
 
Svar: Metus har en montageledare som vi håller kontakten med via mail och telefon, De har en 
arbetsledare också. 

b) Har det förekommit problem gällande kommunikationen med leverantör? 
 
Svar: Metus arbetsledare håller i ungefär 20 projekt samtidigt vilket leder till bristande arbetsledning 
från deras sida. Det skulle vara bra att ha en extra arbetsledare som följde upp arbetet med partierna 
då den arbetsledningen saknas för montörerna. Uppstår det problem ute i produktionen tar arbetarna 
kontakt med montageledaren i Estland som sedan tar beslutet trots att problemet kan lösas på plats. 
Detta tar extra tid. Vi har haft en montör på arbetsplatsen som vi kunnat kommunicera med direkt, 
vilket underlättat en del. 

 
10 a) Har du några erfarenheter från Fasadglas? Hur är deras montering och teknik? 
 
Svar: Finns inga nackdelar, det är främst prisskillnaden som får oss att välja annan leverantör i detta 
fall Metus. Montering och teknik från fasadglas fungerar utan större problem. 

b) Vilket skulle du föredra, fasadglas eller Metus och varför? 
 
Svar: Metus, främst av den stora prisskillnaden. De kräver dock mer arbetsledning. Vi skulle kunna ha 
en arbetsledare som enbart jobbar med att bevaka deras arbetare och ändå kunna gå i vinst. 
  



 

Bilaga 8   Frågeformulär till projektingenjör 

 
Bakgrund och erfarenheter  
 
1.a) Vilken är din titel samt vilka arbetsuppgifter och områden ansvarar du för?  
 
Svar: Projektingenjör. Jag ansvarar för ekonomin i projektet (controlling), vilket innebär fakturering 
mot kund, hantering av alla fakturor som kommer in till projektet, hantering av alla ÄTA-kostnader 
mot kund samt sammanställning av prognoser mot ledningen.   

b) Vilken är din tidigare bakgrund och utbildning?  

Svar: Väg- och vatteningenjör med specialisering inom Technology Management i Lund. 
 

Uppföljning och ekonomi 

2. a) Hur följs kostnaderna upp för ett byggmaterial på ett byggprojekt?  
 
Svar: I samband med prognos sammanställs kostnaderna (d.v.s. inköpspriset) för ett material, någon 
vidare uppföljning görs inte.  
 
b) Vilka är de förekommande merkostnaderna för internationella inköp i jämförelse mot nationella 

inköp? 
 
Svar: Främst valutasäkring samt samordningskostnader.  
 
 
 
3. a) Vad har merkostnader orsakats av för glasfasaderna?  
 
Svar: Kommunikationssvårigheter p.g.a. av avstånd, språk och kulturella skillnader. 
 
    
b) Hur följs kostnaderna upp för glasfasadmaterialet från Metus? 
 
Svar: Ansvarig arbetsledare kontrollerar fakturor från Metus mot vad som står i kontraktet. 
Informationen förs in i ett dokument som vi kallar för ”Utbetalningskontrollen” (det finns ett separat 

dokument för varje UE) Ev. merkostnader som Metus orsakat dras av mot ÄTA-arbeten. 
 
 
4. Finns det uppföljningsmallar för glasfasaderna från Metus för redovisning av de merkostnader som 

tillkommer? 
 
Svar: Ja, som jag skrev ovan så görs detta i utbetalningskontrollen.  
 
 
5. Hur redovisas erfarenheter och prestationer från materialleverantörer? 
 
Svar: Efter avslutad entreprenad utvärderas leverantören/UE genom en så kallad 
”Leverantörsutvärdering”, där vi gör en utvärdering utifrån ett antal förutbestämda frågor. Denna 

utvärdering är sedan tillgängliga för alla på Skanska via vårt intranät. 
 



 

Bilaga 9 Frågor till projektchef och produktionsledare (Fasadglas) 

Bakgrund och erfarenheter 
 
1. a) Vilken är din titel samt vilka arbetsuppgifter och områden ansvarar du för?  
 
Svar: Diana Jurukov, arbetar som projektchef och har som uppgift att leda projekten som 
projektledare ute på arbetsplatserna samt leda gruppen. Gruppen är inredning och special som är 
cirka 8-10 man. I gruppen ingår det projekt- och produktionsledare. Projektledare driver projekten 
tillsammans med produktionsledare och montörer. Det som ingår i arbetsuppgiften som projektledare 
är att projektera, göra inköp av material, montörer osv. Se till att följa tidplanen och jobbar med 
upphandling i grupp. 

Oskar Forsling, är produktionsledare och leder montagegänget i produktionen. 

b) Vilken är din tidigare bakgrund och utbildning?  

Svar: Diana: 4 år teknisk utbildning från gymnasiet, jobbade med injustering av ventilation i 10 år 
tidigare. Pluggade sedan till fastighetsingenjör och arbetade sedan hos Fasadglas som assisterande 
projektledare. Därefter fick jag rollen som projektledare och därefter projektchef, arbetat hos 
Fasadglas i 9 år.  

Oskar: Uppväxt i ett mindre glasmästeri, praktisk utbildning som inte är byggrelaterat. Jobbat som 
montör sen 2003, produktionsledare i ett år och projektledare i 7 år, genomförde därefter en 
projektledarutbildning och sedan klev Oskar ner till montagearbetena igen och efter det tillbaka som 
produktionsledare.  

 

Företaget 

2. Hur fungerar Fasadglas som glasleverantör?  
 
Svar: Delägare i ett företag som heter Mälarmontage som tillverkar Schuco profiler, med den ökade 
konkurrensen valde vi att gå vi in som delägare. Allt fler östereuropeiska länder kom in marknaden 
och för att vara med i spelet behövde vi sänka kostnaderna och valde därför gå in som delägare i 
Mälarmontage.  

Ett företag har normalt ett påslag men som delägare kan vi få ner våra priser och vara med i 
konkurrensen. Vi äger 30 % och det är ett strategiskt beslut för att kunna möta den rådande 
konkurransen. 

Produktionsanläggningen finns i Strängnäs. Fasadglas har även flera samarbetspartners vi arbetat 
med sedan många år tillbaka. Mälarmontage jobbar med Schuco profiler dvs. kapar och bearbetar 
profilerna. Profilerna tillverkas i Tyskland som sedan levereras till Mälarmontage. Mindre 
fasadpartier monteras i fabrik medan större partier kommer i häckar som legobitar och monteras 
direkt på arbetsplatsen. 

  



 

 
3. 

a) Vart har ni er produktion samt hur stor andel äger ni av produktionsverksamheten? 
 
Svar: 30 % ägs av Fasadglas och den ligger i Strängnäs söder om Stockholm.  
 

b)  Hur fungerar logistiken och transporten till byggarbetsplatsen? 
 

Svar: I allra största mån skickar vi partierna direkt till platsen för att logistiken inte ska krångla. Vi 
beställer från Mälarmontage till bygget vilket är snabbast. Men vi har även stora lagringsutrymmen 
vid vårt lager i Spånga. T ex ett bygge i City kan det vara svårt och få in transporter hur som helst 
med tanke på platsbristen på byggprojekten. Därför är det bra att ha egen lagringslokal som man kan 
transportera till och samordna transporterna till byggarbetsplatsen därifrån. 

 
4.  Beskriv hur anbudsprocessen går till. 

Svar: Först får vi en förfrågan och i den finns det kravspecifikationer gällande u-värden, brandklass, 
säkerhetsklass och skyddsklasser m.m. som fasaden ska klara av. Kalkylavdelningen går sedan igenom 
förfrågningsunderlag och räknar på jobbet, de skickar ut anbudsformulär till glas och material 
leverantörer beroende på typ av projekt, leverantörerna sedan lämnar in offerter till Fasadglas. Man 
gör sedan en bedömning utifrån pris, säkerhet, kvalité med mera, man skickar tillslut anbudet till 
beställaren och förklarar oftast under ett möte hur man har tänkt. Beställaren utvärderar anbudet och 
finner de anbudet intressant påbörjas eventuella förhandlingar. 

 
5.  Hur många projekt får projektledaren ansvara för parallellt? 

Svar: Beror på omfattning, småprojekt 8-10 stycken men i dagslaget arbetar jag med ett stort projekt 
dvs. Mall of Scandinavia och tid till andra projekt finns inte i samma utsträckning. 

 
6.  Hur lång tid tar det att montera fasaderna i jämförelse med ett utländskt företag?  

Svar: Tar i stort sett lika lång tid.  
 
 
7. Använder Fasadglas enbart egna montörer? 
 
Svar: Blandat, vi har egna montörer men vi har många UE som endast är svenskar. Vi har inte haft 
problem med kommunikationen med dessa. 
 
 
8. Vilka glasfasader har använts vid Skärholmens Centrum?   
 
Svar: På Skärholmen används en glasfasad typ structure-glazing lightwall, ett legosystem av VKR-
profiler, fasaden är uppbyggt med VKR-stål som vi limmat fast glasen på, själva tekniken kallas 
structure-glazing vilket betyder att man limmar och fogar fast dem. 

  



 

9. Vilka var de största ekonomiska utmaningarna i Skärholmens Centrum?  
 
Svar: Det var planeringen som var de största utmaningarna. Tredje man var där dvs. andra butiker 
som hade verksamheter igång. Vi fick ej störa övriga butikshandlare, man hade vissa tider som man 
fick komma in med material och således inte störa omgivningen.  
 

10. a) Hur stor har skillnaden varit mellan de planerade och verkliga kostnaderna för Fasadglas på 
olika projekt? 

 
Svar: Det är oftast projekteringsfel som kostar i slutändan på projektet och som oftast uppstår vid 
tidspress. Montage och lyfthälpmedel samt liftar är något som också kostar pengar, man har ibland 
svårt med framkomligheten vilket också kostar pengar. Det är svårt och säga hur stora skillnaderna 
har varit men det är inte alltid som vi har kalkylerat, dvs. vi kan ligga lägre och högre än det 
kalkylerade. 
 

b) Hur blev kostnaderna för projektet vid Skärholmen? 
 
Svar: Skärholmen var ett ROT-projekt där det ibland dök upp överraskningar som man inte hade med 
i beräkningen, typ balkar som var i vägen, asbest m.m. I Skärholmen var det montaget som drog ut på 
tiden och påverkade kalkylen negativt. Arbetstimmar, lyfthjälpmedel och liftar kostade mer än vad vi 
hade tänkt oss i kalkylstadiet. Vi sålde jobbet då det var lågkonjunktur och under de åren som 
projektet pågick så blev det högkonjunktur vilket påverkade priserna på material. 
Detta var dock inget stort problem. 
 

c) Vad fick Fasadglas att vinna kontraktet vid Skärholmens centrum? 
 
Svar: Skärholmen är ett stort och avancerad projekt med många olika typer av glasprodukter så man 
valde helt enkelt att ge det till ett företag som låg i framkant och som klarar av att leverera olika typer 
av produkter. Man ville således ta det säkra före det osäkra. Fasadglas är ett företag som klarar av 
stora projekt vilket också är en viktig del för de som köper upp oss. 
 
 
11. Varför är era priser generellt högre en de utländska konkurrenterna? 
 
Svar: Det har med tillverkning utomlands och göra, de har lägre arbetskostnader där och kan således 
pressa priserna. Materialen kostar lika mycket men tiden det tar att montera ihop ett t ex större 
projekt blir billigare om man anställer utländskt arbetskraft som kan pressa priserna när de har egen 
montering. Vid mer tekniskt avancerade projekt där är vi i framkanten och har större möjlighet att 
vinna dessa projekt. En viktig del är att vi finns tillgängliga och kan delta i projektering och den 
samordning det krävs med olika entreprenörer, typ K, A och El. 
 
 
12. Allt fler vänder sig till utländska leverantörer, hur kommer Fasadglas hantera dessa problem? 
 
Svar: Vi kommer inte att använda utländskt arbetskraft, vi tror att marknaden kommer tänka om i 
framtiden. Vi värdesätter kommunikation högt och tror att felen minimeras vid en god kommunikation. 
Att svenska lagar och regler följs när det gäller arbetsmiljö osv är väldigt viktigt och vi tappar den 
kontrollen vid anlitande av utländsk arbetskraft. 
 
 
 



 

13. Övrig information utöver intervjufrågorna. 

Svar: Montaget är svårt att räkna ut exakt då man har flera aktörer på plats. Detta kan t ex försvåra 
monteringen och tidplanen blir försenad. 
  
Vår beställare har en APD-plan som visar vart man kan lossa materialet osv, och ibland kanske APD-
planen försvårar logistiken för oss. 
 
Garantibesiktning: I ett av projekten vi arbetat med (invändiga glasräcken) hade det förekommit 
brister i de utvändiga partierna som ett utländskbolag ansvarade för under garantibesktiningen. 
Utländska leverantörer gick enbart efter ritningar och måttade ej på plats. Det utländska bolaget 
angav att man utgått  från ritning  och valde inte att justera felet. Partierna blev således feltillverkade 
och man var tvungen att justera detta vilket innebar en stor kostnad för byggaren. Uppstår det fel vid 
våra partier inför besiktning, åker vi alltid dit och justerar det i efterhand. Med utländsk projektering 
kan det vara svårt och kontrollmäta vilket kan skapa strul inför slutbesiktning. 
 
Fasadglas har provat att anlita utländsk arbetskraft men då vi märkte att kommunikationen inte var 
100 % så valde vi att inte fortsätta med det. Ofta sa de ja till allt vilket fick oss att tro att de förstod 
men så var inte fallet.  
 
Tiden pressar projektörerna vilket får de att göra fel och som i slutändan leder till merkostnader. Fel 
kommer när man är pressad dvs. mindre tid. När Fasadglas gör fel beror det oftast på tidspress. 
 
I skärholmen hade vi 2 produktionsledare och en projektledare som var på arbetsplatsen under 
arbetstid. Man stöttade montörerna hela tiden.  
 
Fasadglas köper glas ifrån både svenska och utländska leverantörer och det som styr är typen av glas, 
leverantörens olika specialiteter samt priset. När leverantören är svensk så finns det inget som inte 
säger att han har sin tillverkning utomlands, det beror på var deras fabrik finns. 
Vi ställer krav på att våra leverantörer oavsett ursprung uppfyller miljökrav, arbetsmiljökrav och 
Certifieringar i form av CE-märkning och brandgodkännanden. 
 
 

 


