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Sammanfattning 
Ökad internationell volym är en trend inom byggbranschen som funnits under en tid där de stora 

svenska byggbolagen är pådrivande. Skanska försöker leda denna utveckling genom att ta in utländska 

underentreprenörer inom utvalda segment som kan hjälpa till att både sänka kostnaderna men även möta 

den ökade efterfrågan för bostadshus och kommersiella fastigheter som finns i dagsläget. Denna studie 

är ett led i denna utveckling och bidrar med ett sätt för Skanska att öka de internationella volymerna och 

samtidigt säkerställa att materialet uppfyller de krav på miljö, kvalitet, arbetsmiljö, säkerhet och 

kostnader som ställs.  

Syftet med detta examensarbete är att studera hur ansvaret för materialförsörjningen bör vara utformad 

när Skanska köper in utländska installationsunderentreprenader. Studien är ett led i Skanskas arbete 

med att minska risken, minimera kostnaderna samt öka volymen på de internationella inköpen. I nuläget 

så är bilden att internationella underentreprenörer har fullt ansvar för sin egen materialförsörjning vilket 

förhindrar insyn och skalfördelar för Skanska. Ett ytterligare syfte med denna studie var att utreda vilka 

projekt, produktgrupper och underentreprenörer som är lämplig att ta materialansvaret ifrån. Utöver det 

även utreda vilka för- och nackdelar det finns med tillhandahållet material inom installationskategorin.  

Slutsatsen är att det finns en rad förbättringsområden som kommer av att Skanska tillhandahåller 

material i vissa projekt, produktgrupper och för vissa underentreprenörer. Det finns en stor 

besparingspotential, mellanhänder kapas bort, spårbarheten ökar och det ger en större ramavtalsvolym. 

De projekt där detta är lämpligast är i kontor- eller bostadsprojekt där det förekommer stor upprepning 

vilket gör det möjligt att konsolidera volym på några få produkter. De produktgrupper som är lämpliga 

är där det i dagsläget finns ramavtal som tillåter att Skanska AB köper direkt utan att tvingas gå via en 

grossist. Dessa inkluderar armaturer, ventilationsaggregat, kylbafflar, luftdon, spjäll samt fläktar och 

fläktkåpor. När det gäller underentreprenörer så bör detta införas initialt med en liten, utländsk aktör 

eftersom dessa inte anser att det är lika tabu att arbeta med tillhandahållet material.  

Rekommendationen till Skanska är att initialt införa detta via ett pilotprojekt och att avgränsa det till 

belysningsarmaturer. Denna produktkategori har väldigt högt volymvärde i de enskilda projekten vilket 

innebär att en liten procentuell besparing ger stort utslag på sista raden. Projektet bör vara ett 

flerbostadshus eftersom dessa karaktäriseras av stor upprepning och att det är i dessa projekt som 

utländska underentreprenörer historiskt har använts.  

Som framtida studieområden bör Skanska göra en utredning på fler produktgrupper för att se om det 

finns potential även inom andra områden än el- och ventilationsinstallation. Exempelvis kan synligt 

material såsom blandare, tvättställ och badkar vara ett alternativ på grund av de höga kostnaderna på 

just dessa produkter. För att denna lösning ska tas väl emot av entreprenörsledet bör även en 

vinstfördelningsmodell skapas som ger en rättvis fördelning av de kostnadsbesparingar som detta 

medför. 

  



 

 

Abstract 
An increased internationally purchased volume is a current trend within the construction industry. 

Skanska is trying to lead this development by including international subcontractors within selected 

segments to not only decrease overall costs but also meet increased demands for housing and 

commercial properties. This study is a part of that development and contributes with a solution for 

Skanska to increase its international volume and at the same time make sure the purchased materials 

fulfill requirements regarding environmental factors, quality, safety and costs.  

The purpose of this study is to investigate how the responsibility for the materials supply should be 

designed if Skanska purchase international installation subcontractors. The study is a part of Skanska’s 

work to minimize risk as well as costs and to increase international volume. The view is that 

subcontractors have full responsibility for their own supply chain which creates problems regarding 

visibility and economies of scale. Another purpose of this study is to investigate what projects, products 

and subcontractors are appropriate to boost supply chain responsibility and in addition to that also look 

at what pros and cons rise by providing such materials. 

The conclusion is that a number of advantages can be made if Skanska itself provides materials to some 

projects, within some product groups and for some subcontractors. There is a big potential for cost 

savings, intermediaries will be eliminated, the traceability will be increased and it increases Skanska’s 

framework agreement volume. Office and apartment projects are the most suitable projects for Skanska 

to take material responsibility where it is possible to consolidate the volume on a small number of 

articles. Suitable products are those where Skanska has an ongoing framework agreement with suppliers 

where they are allowed to directly purchase in a project and are not obliged to go through a wholesaler. 

These articles include lighting fixtures and selected ventilation products. In regard to subcontractors 

they should be introduced to a small, foreign actor because they are more willing to use new logistic 

solutions compared to Swedish counterparts.  

The recommendation to Skanska is to test this through a pilot project and narrow it down to lighting 

fixtures. This category of products has a very high total value in each project which means that a small 

percentage decrease in costs gives a large actual cost saving improving Skanska’s bottom line. The 

project is suggested to be apartment houses because these are characterized by large repetitive work and 

that international subcontractors have historically been used in these types of projects. 

For future studies Skanska should do an investigation into more product categories to see if there is 

potential within other areas than electrical and ventilation installations. One example is visible materials 

like bath tubs, fresh water taps and sinks because of their large costs. For this improvement to be 

accepted by the subcontractors a model to divide the cost savings equally between Skanska and the 

installation firms needs also to be created. 

  



 

 

Terminologi 

AB04  Utförandeentreprenad, beställare har skapat färdiga handlingar i förväg 

ABT06 Totalentreprenad, byggare och underentreprenörer skapar handlingar 

Avtalstrohet  Andel av köpen som görs via ramavtal 

Building information 

modeling (BIM) 

Informationshanteringssystem 

Byggherre Den som utför eller låter utföra byggnadsarbeten via en entreprenör 

Byggprojektledare  Byggbolaget som utför själva byggnationen 

Entreprenadform Den kontraktsform projektet har, exempelvis utförande- eller 

totalentreprenad 

Internationell 

underentreprenör 

En underentreprenör med säte utanför Sverige. Denna studie har mest 

fokuserat på underentreprenörer i Baltikum.  

Nordic Procurement 

Unit (NPU) 

Skanskas nordiska avdelning för inköp 

Oracle OBIEE  BI-verktyg, version som håller på att utfasas 

Oracle Fusion  BI-verktyg, den nya versionen som håller på att implementeras 

Ramavtal Standardavtal mellan två parter som reglerar köp av produkter och tjänster 

över en bestämd tid 

SE-avtal Ramavtal med tillverkare där Skanska tillåts köpa material utan att gå via 

grossist. 

Skanska Installation AB 

(SKI) 

Skanskas helägda installationsbolag 

Totalentreprenad Entreprenadform där byggaren står för handlingarna och upphandlar 

underentreprenörer 

Tredjepartslogistiker Företag som tillhandahåller logistiktjänster 

Trepartsavtal Avtal där underentreprenören får handla på Skanskas avtal men betala 

fakturan själv. 

Underentreprenör (UE) Företag som utför arbeten åt en byggprojektledare, exempelvis el- eller 

rördragning.  

Utförandeentreprenad Entreprenadform där beställaren står för handlingar och upphandlar 

underentreprenörer 

Årsomsättningsrabatt 

(ÅOR) 

Kickback från tillverkare som baseras på den årliga volymen 
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1 Inledning 
Detta kapitel ger en bakgrund till studien där byggbranschens rådande läge och trender diskuteras. 

Vidare förs en diskussion kring problemområdet som ligger som grund till studiens syfte och 

forskningsfrågor. Till sist klargörs vilka avgränsningar som gjorts samt hur studiens disposition är 

uppbyggd. 

1.1 Bakgrund 

Byggbranschen är väldigt komplex och svår att koordinera där själva kärnan ligger i en projektbaserad 

natur med ett stort antal aktörer som ska fungera tillsammans och skapa värde. Försörjningskedjan är 

fragmenterad och består av ett stort antal större och mindre företag med olika deluppgifter i varje 

projekt. I ett typiskt projekt finns det exempelvis oftast en beställarorganisation, projektörer, arkitekter, 

byggprojektledare, ett stort antal underentreprenörer (UE) och materialleverantörer. Detta blir än mer 

komplext på grund av de oftast korta relationerna som skapas av byggbranschens anbudsprocess. (W. 

Benton C. & McHenry, 2009) Förnyelse och förändring har länge varit ett hett diskussionsämne där 

byggbranschen ofta får kritik för att vara konservativ och trögrörlig. Branschen är projektbaserad med 

många små och stora aktörer vilket skapar utmaningar när det kommer till kontinuerlig utveckling och 

barriärer mellan både aktörer och projekt gör det svårt med erfarenhetsåterföring (Ingemansson, 2012). 

Segerstedt (2010) argumenterar att nyckeln till utveckling och högre produktivitet ligger i att få bort de 

säregenheter som präglar branschen och att gå mot ett mer processinriktat tänkande. Denna bild 

bekräftas av Sveriges Byggindustrier som lyfter fram hur viktigt det är att byggbranschen försöker 

efterlikna verkstadsindustrin i vissa hänseenden (Tolstoy & Axelsson, 2012). 

I Sverige har det under en väldigt lång tid byggts mindre bostäder än vad marknaden efterfrågar vilket 

skapat en stor bostadsbrist främst i storstadsregionerna. Från 1990-talet och framåt har byggandet legat 

på i genomsnitt 20 000 nya bostäder per år i hela Sverige vilket kan jämföras med 54 000 per år under 

70- och 80-talet. Regeringen har tillsatt ett antal utredningar för att komma tillrätta med detta problem 

och har satt ett uttalat mål att bygga 40 000 nya bostäder per år fram till 2020. (Lindqvist & Berg von 

Linde, 2015) Även inom infrastruktur görs stora investeringar i Sverige där Västsvenska Paketet, 

Förbifart Stockholm, utbyggnationen av Stockholms tunnelbanesystem, Nya Karolinska Solna, 

Södertälje sjukhus och nya Slussen är exempel på satsningar i närtid (Stockholms läns landsting, 2014). 

Detta skapar stora möjligheter för byggbolag att växa och vinna projekt med god lönsamhet både inom 

fastighets- och anläggningssegmentet.  

Det är en stor utmaning att nå upp till dessa volymer och ett område som fått stort fokus de senaste åren 

för att lösa en del av de hinder som branschen står inför är internationella inköp. Denna trend är tydlig 

där samtliga stora byggentreprenörer ser detta som en konkurrensfördel ur ett flertal hänseenden. Dels 

kan många av de internationella underentreprenörerna lämna väldigt konkurrenskraftiga anbud vilket 

gör att totalpriset för byggnationen sjunker. Utöver detta kan internationella inköp säkra försörjningen 

av kritiska produkter, ge tillgång till specialistkompetens samt ge kvalitetsförbättringar på slutprodukten 

(Tolstoy & Axelsson, 2012).  

1.2 Problemdiskussion 

Skanska Sverige AB satsar väldigt mycket resurser på att effektivisera och utveckla verksamheten där 

värderingen ”Våra Fem Nollor” ligger som grund. Den innebär att Skanska ska arbeta aktivt mot att ha 



2 

 

noll förlustprojekt, noll arbetsplatsolyckor, noll miljöincidenter, noll etiska övertramp samt noll 

kvalitetsfel. Det har gjort att det är ett stort fokus på att minimera kostnader och risker, öka säkerheten 

med avseende på arbetsmiljön, skapa spårbarhet i materialtillgången, öka kvaliteten samt minimera 

företagets miljöpåverkan (Skanska, 2015).  

Tjänste- och materialinköp står idag för 70-80% av den totala kostnaden för ett projekt vilket leder till 

att effekten av att påverka denna del av kostnaden är väldigt hög och ger stor effekt på den totala 

kostnaden (Segerstedt, 2010). Idag arbetar Nordic Procurement Unit (NPU) på Skanska väldigt aktivt 

med att hitta lösningar för att minimera projektspecifika inköp där tecknandet av ramavtal med 

leverantörer och underentreprenörer är en del i det arbetet. Ett problem som Skanska upplever är att det 

är svårt att få upp volymen och avtalstroheten på de produkter som innefattas av ramavtalen samt att 

öka volymen på de internationella avtalen. En orsak till detta är exempelvis att de har en väldigt 

decentraliserad styrning där projekten själv bestämmer vilka leverantörer som passar bäst till sitt eget 

projekt. Att projekten använder egna lösningar skapar en osäkerhet för Skanska eftersom de då inte har 

full kontroll över hur materialflödet ser ut. Projektcheferna har däremot lönsamhetsansvar i sitt projekt 

vilket gör det svårt att få dem att använda nya, oprövade arbetssätt. 

Enligt Segerstedt (2010) är det ett vanligt problem att byggverksamheter har många aktörer involverade 

i försörjningskedjan vilket skapar problem med insyn och kontroll över materialflödet mellan dessa 

aktörer. Eftersom byggprojekt snabbt blir olönsamma vid produktionsstopp innebär materialbrist en 

betydande risk för projektets genomförande. Att låta en liten, oprövad internationell aktör ha 

materialansvar i projekt som många gånger är i miljardklassen kan innebära en risk för just detta. Att få 

upp de internationella volymerna innebär däremot en stor besparingspotential och för att lyckats med 

detta har ett antal satsningar gjorts inom organisationen där denna studie är ett led i detta. Sänkta 

barriärer och förenklade processer för utländska underentreprenörer skulle hjälpa Skanska att nå detta 

mål. (Projektchef 2, Skanska) 
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1.3 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att studera hur ansvaret för materialförsörjningen bör vara utformad 

när Skanska köper in utländska installationsunderentreprenader. Studien är ett led i Skanskas arbete 

med att minska risken, minimera kostnaderna samt öka volymen på de internationella inköpen.  

Forskningsfråga 1 

Hur kan materialförsörjningen från internationella installationsunderentreprenörer till Svenska 

arbetsplatser beskrivas? 

Forskningsfråga 2 

För vilka underentreprenörer, produktkategorier och projekttyper är det lämpligt att Skanska tar över 

materialansvaret? 

Forskningsfråga 3 

Vilka för- och nackdelar finns det med att Skanska tar över materialansvaret inom de föreslagna 

områdena? 

1.4 Avgränsningar 

Denna studie avgränsas till att endast titta på de delar av installationsportföljen som administreras av 

NPU på Skanska, de kategorier som inkluderas är el, ventilation och rör. Utformandet av en 

implementeringsmodell ligger utanför ramarna för denna studie.  

1.5 Studiens disposition 

Tabell 1 nedan visar en överblicksbild av rapportens kapitel med en kort beskrivning av varje ingående 

del. 
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Tabell 1 - Studiens disposition 

Kapitel Beskrivning 

1. Inledning Ger en inledande beskrivning och bakgrund till 

problemet samt förklarar syftet med studien.  

2. Metod Ger en beskrivning av de forskningsmetoder som 

använts för att genomföra studien 

3. Teoretisk Referensram Presenterar de teorier som ligger till grund för 

studien vilka inkluderar byggbranschens struktur, 

CSR, outsourcing, ramavtal, SCRM, köpkraft, 

Krajlic-matrisen samt TCO. 

4. Företagspresentation Kapitlet ger en introduktion och beskrivning av 

Skanska som företag 

5. Fallstudieobjekt Ger en beskrivning av de två fallstudieföretag 

som inkluderats i studien 

6. Nulägesbeskrivning Skapar en bild av hur materialförsörjningen ser ut 

inom installationsportföljen i dagsläget. 

7. Analys av nuläget Analyserar nulägesbeskrivningen och tar fram 

potentiella förbättringar och utmaningar med att 

ta över materialansvaret. 

8. Projekttyp, produktgrupp och underentreprenör Analyserar i vilka projekt, för vilka 

produktgrupper och åt vilka underentreprenörer 

det är lämpligt att tillhandahålla material. 

9. Scenario Gyllene Ratten Tar fram ett scenario som används till att konkret 

visa hur lösningen påverkar kostnader och övriga 

faktorer. 

10. Slutsats och rekommendationer Besvarar forskningsfrågorna samt ger en 

rekommendation till Skanska Sverige AB. 

11. Diskussion och framtida studier Reflekterar över studiens resultat samt vilka 

framtida studieområden som kan bygga vidare på 

slutsatserna. 
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2 Metod 
Detta kapitel ger en beskrivning av de forskningsmetoder som finns tillgängliga där tabell 2 ger en 

överblicksbild av de metoder som valts för att genomföra studien. Vidare förs en diskussion kring 

metodproblem rörande studiens validitet och reliabilitet 

2.1 Översikt av studiens metodval 

Nedan syns en sammanställning av de metoder som valts till denna studie. 

Tabell 2 - Metodval 

Forskningsmetod Val 

Forskningssyfte Explorativt 

Forskningsansats Induktiv med kvantitativ och kvalitativ data. 

Forskningsstrategi Fallstudie 

Datainsamling Intervjuer, observationer, arkivstudie 

Urvalsgrupp Icke-statistisk  

Analysmetod Orsak-verkan analys  

 

2.2 Forskningssyfte 

Enligt Saunders, Lewis, & Thornhill (2009) finns det tre olika sätt att klassificera ett forskningssyfte, 

explorativt, deskriptivt eller explanativt. Beroende på hur forskningsfrågorna är formulerade kommer 

studien att genomföras enligt en av dessa tre.  

En explorativ studie används när syftet med studien är att få nya insikter inom ett visst område eller 

utreda fenomen på ett nytt sätt. Arbetssättet är att först börja brett för att sedan smalna av 

forskningsfrågorna efter tid när mer information blir tillgänglig, fördelen med detta är att arbetssättet 

blir väldigt flexibelt och studien kan anpassas till verkligheten. Det explorativa tillvägagångsättet passar 

bäst när forskningsfrågorna är formulerade som hur- och/eller varför-frågor. Själva studien genomförs 

ofta med hjälp av en litteraturstudie, intervjuer med experter inom forskningsområdet samt 

gruppintervjuer. (Saunders m.fl., 2009) 

2.2.1 Studiens forskningssyfte 

Denna studie hade ett explorativt syfte där det i första forskningsfrågan ges en bred beskrivning av hur 

det ser ut i dagsläget. Denna nulägesbeskrivning används sedan för att smalna av problemområdet för 
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att hitta inriktningen för den fortsatta studien. Studien är på så sätt väldigt flexibel och inleds med en 

Hur?-fråga vilket karaktäriserar ett explorativt syfte.  

2.3 Forskningsansats 

En studies forskningsansats kan vara av två olika former, antingen deduktiv eller induktiv. Utöver detta 

är en studies datainsamling av kvalitativ eller kvantitativ form. (Saunders m.fl., 2009) 

Den induktiva ansatsen skapar nya teorier utifrån observationer, tvärtom mot den deduktiva som istället 

utgår från ett befintligt teoretiskt ramverk. En induktiv ansats är medvetet mindre strukturerad än den 

deduktiva vilket skapar flexibilitet att hitta alternativa förklaringar till observerade fenomen. Kvantitativ 

data innebär numerisk data som kan analyseras med matematiska metoder såsom frekvensdiagram, 

regressionsanalys och så vidare. Dessa metoder används för att bearbeta data och dra slutsatser utifrån 

den insamlade informationen. Kvalitativ data är däremot mer subjektiv och öppet för olika tolkningar. 

(Saunders m.fl., 2009) 

2.3.1 Studiens forskningsansats 

Denna studie har en induktiv ansats eftersom studien först skapar en nulägesbeskrivning av hur de 

arbetar i dagsläget vilket ger en bild av vilka problemområden som finns. Detta har gjorts genom tidiga 

intervjuer och observationer som bygger upp ett ramverk som fungerar som en teori vilken prövas i 

scenariokapitlet. Beroende på vilken forskningsfråga studien besvarar så används olika typer av data. 

För forskningsfråga ett har kvalitativ data samlats in för att på bästa sätt analysera processen och ge en 

rättvisande beskrivning. För de två sista forskningsfrågorna har fokus även där legat på att samla in 

kvalitativ data eftersom den söker svar på vilka produkter, projekttyper och underentreprenörer som det 

är signifikant att ta över materialansvaret. Studien har även samlat in data i kvantitativ form för att 

motivera svaren i forskningsfråga två och tre med hjälp av ett scenario där kostnader har analyserats.  

2.4 Forskningsstrategi 

Saunders m.fl. (2009) definierar forskningsstrategi som den plan som används för att besvara de 

uppställda forskningsfrågorna och är därmed länken mellan forskningssyftet och metoderna. När det 

kommer till vilken forskningsstrategi som ska användas så finns det en rad att välja mellan som alla har 

sina för- och nackdelar. De vanligaste strategierna är enligt Yin, Robert, K. (2003) experiment, 

enkätundersökning, arkivstudie, historisk studie och fallstudie. De olika strategierna passar olika bra 

beroende på vilket forskningssyfte som används vilket är viktigt att tänka på när strategin väljs. Yin 

Robert K. (2003) argumenterar att det finns tre faktorer som påverkar valet av strategi 1) hur 

forskningsfrågorna är formulerade, 2) hur stor kontrollen är över externa händelser och 3) om fokus 

ligger på nutida eller dåtida händelser. 

I en arkivstudie används främst interna dokument som datakälla. Detta innebär att det är sekundärdata 

som tidigare samlats in i ett annat syfte. På grund av detta kan en bra inblick i verkligheten skapas hos 

en organisation eftersom data är en produkt av den dagliga verksamheten. Arkivstudie lämpar sig bäst 

för frågor som blickar bakåt i tiden men kan anpassas till alla tre forskningssyftena. (Saunders m.fl., 

2009) 

En fallstudie innebär att man djupgående undersöker ett visst område eller fenomen inom en given 

kontext. Denna strategi används främst när frågor som ‘Varför?’, ‘Vad?’ och ‘Hur?’ besvaras, vilket 
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innebär att den främst används till explorativa eller explanativa studier. För datainsamling används en 

rad metoder, både kvalitativa och kvantitativa för att öka studiens validitet. (Saunders m.fl., 2009) 

2.4.1 Studiens forskningsstrategi och val av fallföretag 

Strategin för forskningsfråga ett och tre är en fallstudie där området undersökts inom väl avgränsade 

ramar. Denna strategi lämpar sig väl när ingen kontroll över externa händelser behövs, vilket går hand i 

hand med den explorativa Hur?-frågan som studien inleds med. Två Lettiska underentreprenörer har 

valts som fallföretag och datainsamlingen från dessa ligger till grund för studiens nulägesbeskrivning 

och analysdel. Dessa båda underentreprenörer valdes som fallföretag eftersom de är verksamma på den 

svenska byggmarknaden och varit det under en längre tid. Vidare används en arkivstudie för att 

undersöka forskningsfråga två eftersom det krävs kvantitativ data för att besvara den.  

2.5 Datainsamling 

Enligt Saunders m.fl. (2009) finns två huvudtyper av data, primär- och sekundärdata. I den första 

kategorin finns data som samlas in specifikt för att besvara de formulerade forskningsfrågorna. 

Sekundärdata använder sig av data tidigare insamlad för ett annat syfte.  

De vanligaste metoderna för att samla in primärdata är enligt Saunders m.fl. (2009) observation, 

intervjuer och enkätundersökningar. Observation är en bra metod om forskningsfrågorna berör 

personers eller organisationers beteenden och metoden kan delas in i två separata kategorier, 

deltagarobservation eller strukturerad observation. Intervjuer kan delas upp i tre kategorier; 

strukturerade, semi-strukturerade, och djupgående (ostrukturerade) intervjuer där det som skiljer dessa 

åt är hur standardiserad och formell intervjuprocessen är (Saunders m.fl., 2009). Semi-strukturerade 

intervjuer har ett förbestämt tema som samtalet ska följa men där frågorna kan variera beroende på 

person, tillfälle, omständigheter och svar. Ostrukturerade eller djupgående intervjuer är väldigt 

informella och har inga förutbestämda frågor. Denna metod används när man vill gå på djupet inom ett 

visst område där intervjuobjektet ges möjlighet att prata fritt kring det valda ämnet. (Saunders m.fl., 

2009) 

Sekundärdata används främst inom deskriptiva eller explanativa studier och kan enligt Saunders m.fl. 

(2009) delas upp i tre huvudsakliga kategorier; dokumentär-, enkätbaserad- eller multipel data. 

Dokumentär data inkluderar exempelvis e-mails, mötesanteckningar eller inspelade konversationer och 

kan användas för att få en rättvisande bild av verkligheten. Enkätbaserad data innefattar redan 

existerande data som har samlats in för ett annat syfte. Multipel data är ofta en kombination av dessa två 

där exempelvis en databas och en enkät har kombinerats för att skapa en kombinerad data. (Saunders 

m.fl., 2009) 

2.5.1 Studiens datainsamlingsmetod 

De datainsamlingsmetoder som använts inkluderar semi-strukturerade intervjuer, platsbesök samt 

sekundärdata. För att få en bild av problemområdet och skapa en nulägesbeskrivning genomfördes tidigt 

en rad intervjuer med nyckelpersoner som har kunskap inom ämnet. Samtliga av dessa är 

anonymiserade där varken intervjuobjektets namn eller vilket projekt de arbetat med nämns i rapporten. 

Internt på Skanska utfördes dessa intervjuer i semistrukturerad form med en rad personer som både var 

stationerade på huvudkontoret samt ute i projekt. Direkta observationer genomfördes även på ett antal 

byggprojekt i Stockholmsområdet för att få en uppfattning av hur det operativa fungerar vid inköp av 

internationella installationstjänster. Två fallföretag har studerats och observerats på deras anläggningar i 
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Riga, Lettland och där även intervjuer genomförts. Utöver dessa primära datainsamlingsmetoder har 

sekundärdata använts för att stödja och underbygga de slutsatser som dragits. 

2.6 Urvalsmetod 

Eftersom det oftast praktiskt inte går att göra en studie på hela populationen väljs istället en urvalsgrupp 

ut vilket gör att mängden data som måste samlas in kan minskas kraftigt. Enligt Saunders m.fl. (2009) 

finns två urvalsstrategier att använda sig av, statistiskt eller icke-statistiskt urval. I den icke-statistiska 

strategin görs urvalet subjektivt med en bedömning av objekten för att se vilka som kan bidra till att 

besvara forskningsfrågorna. (Saunders m.fl., 2009) 

För denna icke-statistiska urvalstrategi finns, snöbolls-, själv-, bekvämlighets- och erfarenhetsurval 

samt kvotering. I ett snöbollsurval väljs några ur populationen som första intervjuobjekt och dessa ger i 

sin tur en rekommendation på vilka personer att intervjua i nästa steg. Denna metod är väldigt tids- och 

kostnadseffektiv men kan lätt bli vinklad. Bekvämlighetsurval är en metod där urvalet väljs på ett 

bekvämt sätt, vilket exempelvis kan vara att personer i närliggande avdelningar är dem som väljs först. 

Denna metod kan vara väldigt effektiv men det är viktigt att ha i åtanke att det lätt kan bli en 

snedfördelning bland intervjuobjekten. Erfarenhetsurval är en metod där vikten läggs hos forskarna att 

välja urvalet, fördelen med denna metod är att den är effektiv på att besvara forskningsfrågorna och ofta 

ger att bra resultat framförallt vid fallstudier. Denna metod är fördelaktigt då urvalsmängden inte är stor 

och på ett simpelt sätt kan väljas. (ibid) 

2.6.1 Studiens urvalsmetod 

I denna studie användes icke-statistiska urvalsstrategier eftersom det inte ställs några krav på att urvalet 

ska vara statistiskt säkerställt. De metoder som använts är en kombination av snöbolls-, erfarenhets- och 

bekvämlighetsurval. I de genomförda intervjuerna har frågor ställts om de kände till någon annan med 

kunskap inom ämnet och på så sätt fått nya intervjuobjekt. Erfarenhets- och bekvämlighetsurval har 

använts till en början för att få en bild av problemet och har fokuserat på personer som arbetar på 

huvudkontoret för att sedan röra sig ut till projekten. 

2.7 Analysmetod 

Enligt Saunders m.fl. (2009) och Yin (2003) finns det inget standardiserat sätt att analysera kvalitativ 

data på utan det beror på hur forskningens filosofi, strategi och ansats ser ut. Eftersom denna studie 

kommer att använda sig av fallstudie som forskningsstrategi och kvalitativ data som forskningsansats så 

kommer ett antal olika sätt att analysera fallstudiedata att presenteras. Yin (2003) har beskrivit ett antal 

effektiva metoder som är lämpliga för olika situationer bland annat pattern finding, explanation 

building, time-series analysis, logic method och cross-case synthesis. Logic method skapar en kedja av 

komplexa händelser över en tidsserie för att sedan studera orsakerna och effekterna utav dessa. Metoden 

brukar generellt visualiseras med hjälp av ett Ishikawa-diagram.  

2.7.1 Studiens analysmetod 

För att analysera fallstudierna och datainsamlingen så har studien använt sig av logic method för att 

tydligt se vilka orsaker det finns och vad det har för effekter. Metoden används för att det är en rad 

komplicerade och komplexa faktorer som påverkar analysen. För mer kvantitativa data så har en ABC- 

och totalkostnadsanalys gjorts för att se vilka produkter som står för de största kostnaderna och därmed 

har störst påverkan på projektekonomin. 
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2.8 Metodproblem 

Nedan kommer möjliga hot mot studiens reliabilitet att diskuteras och hur de ska elimineras alternativt 

minimeras. Vidare förs en diskussion om studiens validitet både på ett internt och externt plan samt hur 

studien gått tillväga för att minimera dessa fel.  

2.8.1 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om att de tekniker och analysprocesser som används vid insamling av data ska ge 

samma resultat oavsett vem som gör studien, när den är gjord eller hur många gånger som den görs. 

(Saunders m.fl., 2009) Enligt Saunders m.fl. (2009) så finns det ett antal hot mot reliabiliteten som kan 

uppkomma, exempelvis att deltagare ger oregelbundna svar beroende på situationen, att deltagare kan 

ha en snedvriden åsikt, att intervjuare tolkar svaren fel eller att observatören har en snedpåverkande 

åsikt. Den första kan bero på att en deltagare ger olika svar beroende på tid och situation vilket i denna 

studie exempelvis kan vara att en underentreprenör eller en kategoriansvarig nyligen har haft problem 

inom ett visst område och därför har starka känslor för just det. Den andra handlar om att deltagaren kan 

ha en partisk syn på intervjuämnet, vilket exempelvis kan vara att UEn inte berättar hela sanningen 

eftersom Skanska är deras kund. För att motverka detta hot har intervjuerna varit anonyma och det har 

klargjorts att deras namn inte kommer publiceras i rapporten. En annan metod denna studie har använt 

för att öka reliabiliteten är att triangulera den datainsamling som gjorts. Ett stort antal intervjuer har 

genomförts vilket kombinerat med sekundärdata ger en ökad möjlighet till en korrekt bild av 

verkligheten. 

Det tredje hotet handlar om att observatören inte ställer regelbundna frågor vilket kan leda till att olika 

svar på samma frågor ges. För att minimera detta fel har semi-strukturerade intervjuer används där ett 

frågeformulär skapats på förhand. Här har även frågorna skapats på ett sådant sätt att de inte är ledande 

utan istället låter intervjuobjektet utveckla sina tankar utan att observatören tvingar på dem en 

uppfattning. (Saunders m.fl., 2009) 

2.8.2 Valididet 

Valididet handlar om att resultatet i studien ska spegla den verklighet som studien undersöker vilket 

konkret innebär att man ska mäta det man verkligen vill mäta. I denna studie finns några viktiga 

aspekter som kan påverka studiens validitet på både den interna och externa nivån. För den interna 

validiteten finns exempelvis förgänglighet inom företaget, att ansvariga personer inte stannar under hela 

studietiden på en position eller inom företaget vilket gör att det är viktigt att ha bra framförhållning och 

boka upp viktiga personer i tid. En annan aspekt är att deltagare utvecklas under tiden vilket gör att de 

kan ha fått en annan uppfattning under studiens gång som påverkar hur de svarar om flera intervjuer 

genomförs. För den externa validiteten så handlar det om att kunna generalisera datainsamlingen och 

dra slutsatser för att applicera dessa på andra områden. I den här studien är det viktigt att kontrollera att 

de slutsatser som dras på undertaks- och golvkategorin verkligen är generaliserbara så att de går att 

applicera på installationskategorin. När det kommer till datainsamling från Business Intelligence-

verktyget så har även kostnadsvolymerna en felmarginal som kan vara svår att uppskatta ned på 

produktnivå. (ibid) 

2.9 Genomförande och tillvägagångssätt 

Figur 1 visar en schematisk bild över studiens genomförande.  
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Arbetet inleddes med en förstudie där en initial datainsamling gjordes för att få en bild av nuläget. 

Därefter valdes det specifika problemområdet vilket ledde fram till ytterligare datainsamling och en 

slutgiltig nulägesbeskrivning. Denna beskrivning analyserades sedan för att bygga upp till ett scenario 

som konkret visar vilken påverkan lösningen får på verksamheten. I rekommendationen ges en tydlig 

slutsats om vilka för- och nackdelar denna lösning ger. 

 

Figur 1 - Projektets genomförande 
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3 Teoretisk referensram 
Här ges en beskrivning av de teoriområden som ligger till grund för studiens genomförande. Dessa 

inkluderar byggbranschens struktur, Corporate Social Responsibility, JIT, outsourcing, ramavtal, 

Supply Chain Risk Management, köpkraft, Krajlic-modellen samt Total Cost of Ownership. 

3.1 Keywords 

International suppliers, international sourcing, Just In-Time (JIT), outsourcing, Construction Supply 

Chain Management (CSCM), Corporate Social Responsibility (CSR), Supply Chain Risk Management 

(CSRM). 

3.2 Byggbranschen 

Till byggbranschen räknas enligt SOU 2002:115 (2002) de verksamheter, företag och organisationer 

som bidrar till uppförande, ändring och förvaltning av byggnader och anläggningar. Även (Nordstrand, 

2002) har en liknande definition där ett byggprojekt kan inkludera uppförande, ombyggnation eller 

ändring av en byggnad eller anläggning. Till byggnader hör exempelvis bostäder, industribyggnader 

eller kontor och med anläggningar menas infrastruktur, tunnlar, dammar och hamnar. För den samlade 

bygg- och anläggningsbranschen används ofta begreppet byggsektorn. (SOU 2002:115, 2002) Totalt i 

Sverige arbetade cirka 266 000 personer i byggbranschen under tredje kvartalet 2014 där 71 000 av 

dessa arbetade hos byggentreprenörer, 21 000 hos anläggningsentreprenörer och återstående 174 000 

hos specialentreprenörer (SCB, 2014). 

Byggbranschen skiljer sig från många andra sektorer i ett flertal hänseenden där exempelvis företagen 

är projektdrivna, har tillfällig tillverkning på byggarbetsen och skapar unika slutprodukter i varje 

projekt (engineer-to-order eller make-to-order). Detta har traditionellt skapat hinder för att öka 

produktiviteten vilket man på senare tid har försökt lösa genom exempelvis fabriksfärdiga moduler som 

endast kräver transport till arbetsplatsen där de snabbt kan monteras. Värdeskapandet i ett projekt sker 

till största delen inte av det företag som agerar byggledare och vanligt är att mellan 70-80 % av 

slutproduktens värde har skapats med hjälp av underentreprenörer. (Segerstedt, 2010) 

Figur 2 visar en överblicksbild av hur en försörjningskedja i ett byggprojekt kan se ut. Det finns flera 

nivåer av leverantörer och underentreprenörer som förser Byggprojektledaren (Exempelvis Skanska) 

med resurser i form av material och arbetskraft. Förstanivå kund är beställaren/byggherren och andra- 

och tredjenivå kund är slutanvändaren av byggnaden eller anläggningen, exempelvis hyresgästen i ett 

bostadshus. (Segerstedt, 2010) 

 



12 

 

 

Figur 2 - Byggbranschens supply-kedja (Segerstedt, 2010) 

3.2.1 Aktörer i ett byggprojekt 

I ett byggprojekt medverkar en rad aktörer för att genomföra de aktiviteter som beskrevs i föregående 

stycke där några av de viktigaste parterna är byggherren, projektörer, byggprojektledare, entreprenörer 

och leverantörer. (Söderberg, 2005) 

Byggherren är den som i normala fall är beställaren av byggprojektet och ansvarar för att bygglov finns 

och att lagstiftningen följs i detta anseende vilket framgår av 9:1 Plan- och bygglagen. Beroende på 

vilket projekt det är så kan byggherren antingen vara en privatperson, ett företag eller en organisation 

(Söderberg, 2005). Byggherren har en nyckelroll i projektet där denne exempelvis i programfasen 

konkret måste ha definierat sina krav på projektet för att byggledaren ska kunna tillgodose de behov 

som finns. (SOU 2002:115, 2002) 

Projektörerna genomför sitt arbete före själva byggstarten och upprättar de handlingar som krävs, 

exempelvis beskrivningar, ramhandlingar och produktionshandlingar. Dessa parter är specialiserade på 

olika delar av projektet och inkluderar exempelvis arkitekter, konstruktörer och installationsprojektörer. 

(Söderberg, 2005) Det är i detta skede som specifika materialval kan läggas in i handlingarna vilket 

innebär att Skanska vid en totalentreprenad kan styra entreprenörerna mot vissa produktgrupper. 

Byggprojektledaren är den som åt byggherren har ansvar för att samordna och styra projektet från 

projektering till genomförande. För att genomföra själva projektet anlitar byggprojektledaren vanligtvis 

ett antal entreprenörer och underentreprenörer. På samma sätt som projektörerna är de specialiserade på 

ett visst område och inkluderar exempelvis byggnads-, VA-, ventilations-, mark-, el- och andra 

specialentreprenörer. Leverantörerna förser entreprenörerna med det material och komponenter som 
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krävs för att genomföra projektet och kan antingen komma direkt från fabrik, återförsäljare eller via 

grossister. (Söderberg, 2005) Denna studie inkluderar endast installationsentreprenörer (el, rör och 

ventilation) och studerar hur det skulle påverka Skanskas verksamhet om man tog över ansvaret och 

tillhandahöll material åt dessa entreprenörer. 

3.2.2 Entreprenadformer 

När en byggherre bestämt sig för att genomföra ett byggprojekt finns ett antal olika entreprenadformer 

att välja mellan vilket har stor påverkan på ansvarsfördelningen och handläggningen av projektet. Det 

som styr vilken form som väljs påverkas av faktorer såsom ekonomi, projekttid och byggherrens 

risktagande. En kort beskrivning är att entreprenadformen bestämmer hur projektet är organiserat 

ansvarsmässigt mellan byggherre/beställare, byggprojektledare, projektörer, underentreprenörer och 

leverantörer. Det finns en rad former att välja mellan och här görs en avgränsning att endast beskriva 

totalentreprenad, generalentreprenad och delad entreprenad som är några av de vanligaste. (Söderberg, 

2005) 

3.2.2.1 Totalentreprenad 

I en totalentreprenad (ABT06) skriver byggherren ett avtal med en byggprojektledare som i detta skede 

benämns totalentreprenör. Byggledaren får i ansvar att leda både projektering och själva produktionen 

där denne oftast anlitar konsulter, projektörer och underentreprenörer för att genomföra projektet. 

Byggherren beskriver för totalentreprenören vilka funktionskrav som byggnaden eller anläggningen ska 

ha och det är sedan dennes ansvar att uppfylla dessa. UE är i en totalentreprenad med hela vägen och 

upprättar handlingar utifrån beställarens krav. Figur 3 visualiserar hur en totalentreprenad är uppbyggd, 

bilden är däremot förenklad då det exempelvis är vanligt att underentreprenörerna själva har egna UE 

och leverantörer. Linjerna mellan aktörerna visar avtalsväg. (Nordstrand, 2002) 

 

 

Figur 3 - Totalentreprenad (Nordstrand, 2002) 
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3.2.2.2 Utförandeentreprenad 

Utförandeentreprenad (AB04) och delad entreprenad har likheter med varandra där byggherren i båda 

fallen anlitar projektörer för att upprätta bygghandlingarna. Efter det upphandlas antingen en eller flera 

entreprenörer som får ansvar för själva utförandet. Om en entreprenör får detta ansvar kallas det 

utförandeentreprenad, om flera anlitas är det en delad entreprenad och skillnaden mot en 

totalentreprenad är alltså att projekteringen redan är gjord innan UE involveras. En annan skillnad mot 

totalentreprenaden är att i dessa två fall har entreprenörerna ett utförandeansvar vilket innebär att de ska 

ansvara för att arbetena utförs i enlighet med de handlingar som togs fram i projekteringsskedet. Figur 4 

visar organisation och avtalsvägar för en utförandeentreprenad och figur 5 för en delad entreprenad. 

(Nordstrand, 2002) 

 

 

Figur 4 – Utförandeentreprenad (Nordstrand, 2002) 

I den delade entreprenaden sköter byggherren samordning och anlitar så kallade sidoentreprenörer. 

Dessa anlitar i sin tur underentreprenörer som utför specialarbeten såsom rördragning, målning och 

pålning (Nordstrand, 2002). Avtalsformerna har stor påverkan på hur mycket makt Skanska har att 

påverka materialvalet vilket innebär att det är viktigt att hitta vilken av dessa former som lämpar sig 

bäst. Det finns även kombinationer där det exempelvis kan vara ABT06 mellan beställare/Skanska och 

AB04 mellan Skanska och underentreprenör. I detta fall så skapar Skanska handlingarna och styr 

därmed materialvalet för underentreprenören. 
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Figur 5 - Delad entreprenad 

3.2.3 Projektskeden 

Hur ett byggprojekt är upplagt och när olika projektskeden inträffar är olika från projekt till projekt och 

beror även på vilken entreprenadform som valts. Nedan redogörs en förenklad modell för en AB04 där 

endast de viktigaste skedena finns med vilket syns i figur 6. Ett projekt startar oftast med att en 

byggherre har ett behov av att uppföra en byggnad eller anläggning. Här fastställs det så kallade 

programmet som specificerar exempelvis de tekniska krav som ska ställas på byggnaden, vanligt är att 

konsulter utför detta arbete. (Nordstrand, 2002) 

Nästa steg är att starta projekteringen där byggnadens utformning och konstruktion fastställs och alla 

ritningar som ska användas vid byggnationen skapas. Innan detta steg har entreprenadformen valts och 

beroende på valet av detta utförs projekteringen antingen i egen regi eller med hjälp av externa 

projektörer. Nästa steg att skapa ett förfrågningsunderlag som skickas till entreprenörer. Svaren 

värderas och lämpliga entreprenörer väljs för att genomföra projektet. Sedan startar själva produktionen 

där entreprenörerna under ledning av byggprojektledaren utför byggnationen. När projektet är färdigt 

sker en slutbesiktning innan slutkunden tar över byggnaden. Figur 6 visar en förenklad kronologisk bild 

av skeendena i ett AB04-projekt. Parallellt med dessa aktiviteter sker andra aktiviteter såsom kontakt 

med myndigheter, byggprojektledning och kontroll. (Söderberg, 2005) 
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Figur 6 - Projektskeden (AB04) 

3.2.4 Supply Chain Management i byggbranschen 

Byggbranschens logistikkedja (engelska: Construction Supply Chain (CSC)) kan beskrivas på samma 

sätt som en “ordinarie” logistikkedja genom att det handlar om flödet av material från leverantörer till 

en slutkund. Däremot finns vissa skillnader där kedjan i byggbranschen har en högre komplexitet på 

grund av det stora antalet aktörer, konsulter och underentreprenörer (Segerstedt, 2009 och Thunberg, 

2013). Figur 7 visar en konceptualisering av logistikkedjan där det finns tre huvudtyper av flöden: 

material-, bemannings- och projektresursflöde. Hur denna kedja hanteras är baserat på projekt och beror 

till stor del på vilken entreprenadform som valts. Dessa tre flöden går mot en central samordnare som 

ansvarar för att projektet fortskrider och når de mål och krav som beställaren angett.  
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Figur 7 - Byggbranschens försörjningskedja. Omgjord från (A. Cox & Ireland, 2002) 

Byggbranschens projektbaserade form skapar utmaningar när det kommer till logistik och supply chain 

management (SCM). Inför varje projekt måste en ny organisation och försörjningskedja byggas upp 

vilket motverkar kontinuitet och gör det svårt med erfarenhetsåterföring. Den väldigt fragmenterade 

marknaden med väldigt många små aktörer skapar osäkerhet i projekten där koordinering blir en oerhört 

stor utmaning. (Thunberg, 2013) Partnering är något som börjat användas som en lösning till dessa 

koordineringsproblem vilket något förenklat innebär att två eller fler företag går samman och arbetar 

mot ett gemensamt mål. Att arbeta tillsammans med SCM är här en form av partnering där exempelvis 

totalentreprenören kan sköta samordningen eftersom denne är den naturliga fokuspunkten i 

försörjningskedjan, se figur 2 (Thunberg, 2013). Även Aloini, Dulmin, Mininno, & Ponticelli (2012) 

beskriver hur byggbranschens logistik inte är en rak kedja utan mer ett nätverk av ett stort antal företag 

där information, tjänster, material och betalningar ska synkroniseras på ett bra sätt. Att ta ett grepp om 

detta och genomföra en lyckad SCM-implementering är en stor utmaning där den dynamiska naturen 

skapar stora risker. Figur 8 visar till skillnad från figur 7 hur försörjningskedjan är olinjär och består av 

ett komplext system av en rad aktörer på olika nivåer (ibid). 
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Figur 8 - CSC som ett nätverk av aktörer, omgjord från (Aloini m.fl. 2012) 

3.3 Corporate Social Responsibility (CSR) 

Det finns lagar och kulturella regler som dels säger vad ett företag inte får göra men även vad de bör 

göra när det kommer till social hållbarhet. Dessa förhållningssätt kan skilja sig från land till land i hur 

väl utbrett det är och hur stor kraft lagarna har. Även om det finns lagsystem som ska styra företag att 

agera i rätt riktning så förekommer det dilemman om företagets etiska uppförande och sociala 

ansvarstagande. Det finns utöver dessa även etiska regler som handlar om ett personligt ansvarstagande 

och det personliga uppförandet. Svårigheten är att det ofta inte finns ett tydligt rätt eller fel vilket kan 

skapa en otydlig riktlinje för personalen att följa. Utöver det personliga ansvaret så måste företag också 

ha ett samhällsansvar (engelska Corporate Social Responsibility, CSR). CSR handlar om att utföra 

handlingar utöver vad lagen kräver för att skapa en positiv nytta för samhället som går längre än att 

enbart skapa nöjda kunder och generera vinst. Det finns en mängd olika aktiviteter som ett företag kan 

arbeta med för att utveckla deras CSR, det kan vara att exempelvis hjälpa utsatta grupper, bygga skolor i 

utvecklingsländer eller att arbeta aktivt för att skydda miljön. (Wild & Wild, 2012) 

CSR kan delas in i tre lager där det första är traditionell filantropi som kan ses som välgörenhet eller 

allmännyttig verksamhet där ett företag donerar pengar eller ger tid till anställda att göra aktiviteter som 

gynnar samhället. Det andra lagret är relaterat till riskhantering där vanligtvis företag utvecklar en 

uppförandekod som anställda ska följa när de till exempel gör internationella affärer vilket ska leda till 

en större transparens. Det tredje och sista lagret är strategisk CSR där företaget implementerar CSR som 

en del i deras kärnkompetens för att skapa värde och ge en konkurrensfördel. (Wild & Wild, 2012) 

Skanska jobbar väldigt aktivt med frågor som rör samhällsansvar och har som ambition att fortsatt vara 

den ledande samhällsutvecklaren. Prioriterade områden är här säkerhet på arbetsplatsen, etik, hållbarhet 
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och mångfald. För att leda verksamheten åt rätt håll finns som mål att ha noll förlustprojekt, noll etiska 

övertramp, noll miljöincidenter, noll arbetsplatsolyckor och noll kvalitetsfel. Hållbarhet är något 

Skanska arbetar med utifrån ett helhetsperspektiv där man vill tillgodose dagens behov utan att 

kompromissa med möjligheten för framtida generationer att tillgodose sina behov. Det finns idag en 

stabsfunktion på 30 personer som stödjer linjeorganisationen i frågor som är relaterade till hållbar 

utveckling och samhällsansvar. Ansvaret sträcker sig även utanför Skanskas egna ramar där man har ett 

omfattande förkvalificeringsprogram för att säkerställa att även leverantörer och underentreprenörer 

arbetar på ett säkert, kvalitetssäkrat, etiskt korrekt och miljövänligt sätt. (OneSkanska, 2015) 

3.4 Outsourcing 

Värdeskapandet i byggprojekt sker generellt till 70-80 % utav underentreprenörer vilket innebär att 

byggbolagen gör en relativt liten del av byggnationen själva och istället har en stor del outsourcing 

(Segerstedt, 2010). Outsourcing är när en organisation beslutar att köpa en företagsprocess av ett 

oberoende externt företag istället för att ha den processen internt. Förflyttningen kan gälla för alla typer 

av produkter såsom personal, fastigheter, utrustning, teknologi eller andra typer av tillgångar som 

företaget har internt men beslutar att köpa externt. (Benton, W.,C., 2014) Enligt Benton (2014) är 

fördelarna med outsourcing att företagen kan fokusera på dess kärnkompetens istället för att lägga 

energi på något som någon annan kan göra bättre och billigare. Med outsourcing kan även risker och 

kostnader ofta minimeras och på så sätt effektivisera företaget.  

Nackdelar med outsourcing är att det lätt kan bli en distans mellan ledningen och de som producerar 

varan eller tjänsten vilket kan leda till att det blir svårigheter när ändringar i exempelvis 

produktdesignen ska göras. Outsourcing är kärnan i mycket av byggbranschens utmaningar där 

byggprojektledaren har ett stort beroende av de anlitade underentreprenörerna. Med internationell 

outsourcing skapas också kommunikationsproblem som ger ytterligare risk i projektets genomförande. 

Detta är speciellt relevant inom dagens byggindustri där mycket fokus ligger på att inkludera utländsk 

arbetskraft. (ibid) 

3.5 Just-In-Time 

Principen med Just-In-Time (JIT) ur ett inköpsperspektiv är att rätt komponent ska anlända vid rätt 

tidpunkt och i rätt antal (Segerstedt, 2009). Anledningen till att använda JIT-inköp är att filosofin 

minimerar kostnader och effektiviserar hela inköpskedjan. För att minimera kostnader krävs det att 

inköpskvantiteten reduceras vilket är en av de viktigaste aspekterna i denna filosofi. Eftersom hela 

konceptet handlar om att effektivisera så har det skapats en utveckling av omställningstekniker och 

simplare produktdesign. JIT-inköp har lett till att det sker fler inköp men till lägre volymer jämfört med 

den traditionella inköpsprocessen. För att klara av en reducerad kvantitetsnivå är det därför viktigt att 

leveranserna sker frekvent och vid rätt tidpunkt. Detta gör att företaget måste sätta upp ett smalt 

leveransfönster när leveransen kan ske för att undvika störningar i produktionen och minimera 

kostnader i lager och bundet kapital. (Benton, W.,C., 2014) 

En annan viktig kugge för att konceptet ska fungera är att det även krävs att det är korta ledtider på 

leveranserna så att organisationen klarar av de låga lagernivåerna. Genom att uppfylla kortare ledtider 

kan det gentemot de traditionella inköpen göra att den totala ledtiden kortas ner för ett JIT-inköp och att 

hela processen blir effektivare (Benton, W.,C., 2014). Även Svensson (2001) argumenterar för att JIT 

som koncept innebär stor potential för besparing och effektivitet men även ökade risker. När 
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buffertlagren reduceras så skapar det ett stort beroende mellan aktörerna i kedjan vilket skapar 

sårbarhet. Detta knyter väl an till trenden inom byggbranschen där det går mot ett minimerande av 

lagerhållningen på byggarbetsplatsen. I det fallet innebär också ett materialbortfall att projektet riskerar 

att stanna av helt vilket ytterligare understryker vikten av att kartlägga försörjningskedjans sårbarhet när 

JIT implementeras.  

3.6 Ramavtal 

Ramavtal är en generell överenskommelse om hur ett grundavtal ser ut vilket oftast gäller mellan en 

kund och en leverantör, för en viss produkt och under en viss tid. Det kan exempelvis vara att 

leverantören ska tillhandahålla ett antal specificerade produkter under en viss tid som levereras enligt ett 

standardavtal. (Ramberg, 2015) Vanligtvis upprättas ett ramavtal för produkter som köps kontinuerligt, 

i större mängder och som är standardiserade. Ofta är dessa avtal kopplade till en omsättningsrabatt 

vilket ger ett lägre styckpris vid högre årliga volymer och skapar ett incitament att konsolidera 

volymerna till några få materialleverantörer. Inom byggbranschen används ramavtal dagligen och är det 

generella sättet att skriva avtal mellan leverantör och köpare. 

Årsomsättningsrabatt är en rabatt som är kopplat till hur mycket en kund köper, det är oftast kopplat till 

ett ramavtal men förhandlas alltid utanför ramavtalet och är bara tillgängligt för de parter som varit med 

och skrivit årsomsättningsrabattsavtalet. Den rabatten används främst för att ge stora kunder ett 

incitament att samla volymen hos just den leverantören. Årsomsättningsrabatt fungerar på det sättet att 

varorna köps på ett framförhandlat listpris och i slutet av året så betalar leverantören ut en ersättning 

motsvarande årsomsättningsrabatten till kunden. Därefter fördelar kunden ersättningen mellan de olika 

regionerna som köpt på det här ramavtalet och viktat på deras avtalstrohet. En diskussion som är viktig 

att inte glömma är att vissa menar att denna rabatt inte är till för att kompensera avtalstroheten utan 

användas för att dölja vad kunden faktiskt betalar. Eftersom projekten inte har tillgång till det faktiska 

priset utan bara ser det dyrare priset exklusive kickback så motverkar det incitamentet att använda 

ramavtalet för att få upp volymerna. (OneSkanska, 2015) 

3.7 Köpsituationer 

Enligt Jobber (2009) kan en organisations inköp delas in i tre kategorier, nytt köp, direkt återköp och 

förändrat återköp. Nytt köp sker när en vara eller tjänst inte har haft en efterfrågan tidigare så att 

företaget eller organisationen inte har någon tidigare erfarenhet eller information om den varan eller 

tjänsten. Ett direkt återköp sker då ett företag tidigare köpt varan eller tjänsten och redan gjort en 

bedömning av leverantören där köpet sker regelbundet med klara rutiner. Ett förändrat återköp ligger 

emellan de två tidigare nämnda situationerna. Den har en konstant efterfrågan, köpalternativen är kända 

men det sker förändringar från leverantören som gör att varan eller tjänsten varierar från den normala 

försörjningskedjan. Denna förändring kan exempelvis bero på att det är leveransproblem, att 

leverantören ändrar batchstorleken eller att förpackningstypen förändras. (Jobber, 2009) Byggbranschen 

försöker här genomgå en förändring mot fler direkta återköp för att sänka kostnaden, detta genom 

standardiserade byggregler (Exempelvis Skanskas Vårt sätt att bygga, VSAB) och fler ramavtal där 

standardmaterial enkelt kan avropas (OneSkanska, 2015). 

3.8 Supply Chain Risk Management (SCRM) 

Att ta ett grepp över riskerna i försörjningskedjan är otroligt viktigt ur ett företagsperspektiv. Det som är 

en av de stora utmaningarna med Supply Chain Risk Management (SCRM) är att riskerna ofta ligger 
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utanför företagets egen kontroll men ändå har väldigt stor påverkansgrad. Dagens försörjningskedjor har 

hög komplexitet, begränsad överblickbarhet, långsamma beslutsvägar och suboptimeringar som skapar 

problem i andra delar av kedjan. Figur 9 visualiserar termen supply chain risk där själva händelsen som 

påverkar kedjan finns i mitten. Vänstersidan visar de underliggande globala och lokala orsakerna till att 

händelsen kan inträffa och de förebyggande åtgärder som borde göras. Högersidan är tidslinjen efter en 

händelse där företagets respons samt lokal och global påverkan visas. En händelse är däremot sällan 

isolerad vilket tydliggörs genom att mittenpunkten är ett nätverk av händelser. Detta är särskilt sant 

inom byggbranschen där försörjningsproblem hos en underentreprenör fortplantar sig till övriga delar av 

byggprojektet som därigenom riskerar att stanna av helt. (Sodhi, 2012) 

 

 

Figur 9 - En händelses orsak och inverkan över tid. (Sodhi, 2012) 

Att helt eliminera alla risker som en organisation ställs inför är däremot inte att föredra. Företag ska 

inom alla verksamhetsgrenar hitta balansen mellan risk och belöning för att uppnå de uppsatta 

strategiska målen. Figur 10 visar här denna sweet spot som ligger mellan ett för lågt och ett för högt 

risktagande, utmaningen är att hitta var denna punkt ligger och hur den nås på bäst sätt. (Curtis & 

Carey, 2012) 
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Figur 10 - Optimalt risktagande. (Curtis & Carey, 2012). 

SCRM kan enligt Sodhi (2012) delas upp i fyra steg; identifikation/kategorisering, bedömning, 

begränsning och respons. De första tre av dessa är proaktiva, det vill säga sker innan en händelse har 

inträffat och den sista är reaktiv och har därmed som uppgift att minimera påverkansgraden. (Sodhi, 

2012) 

3.8.1 Riskidentifikation och kategorisering 

I det första steget är det viktigt att tänka brett för att identifiera alla tänkbara risker som kan påverka 

verksamheten. Ett för smalt synsätt riskerar att missa risker som därmed inte kommer med i de 

efterföljande stegens åtgärds- och responsplaner (Curtis & Carey, 2012). För att hitta den entitet som 

bäst kan förebygga en risk och minimera dess påverkan så kategoriseras riskerna i olika undergrupper. 

Dessa kan exempelvis vara försörjnings-, process-, efterfråge- och företagsrisk vilket visualiseras i 

tabell 3. Under var och en av dessa finns underliggande risker där några av de mest relevanta för 

situationen i byggbranschen är exempelvis leverantörsmisstag, konkurser, designmisstag och 

försörjningskedjans transparens. 

Tabell 3 - Riskkategorisering 

Försörjningsrisk Processrisk Risk i efterfrågan Företagsrisk 

● Leverans-

misstag 

● Försörjnings-

hängivenhet 

● Försörjnings-

kostnad 

● Design 

● Utbyte 

● Lager 

● Kapacitet 

● Prognos 

● Förändringar i 

teknologi eller 

hos användare 

● Mottaglighet 

● Finansiell 

● Försörjnings- 

kedjans 

synlighet 

● Politisk/social 

● IT system 

● Immaterialrätt 

● Valutakurser 

 

Inom kategorin försörjningsrisk ingår händelser som sker uppströms i värdekedjan vilket även 

inkluderar outsourcade aktiviteter. Byggbranschens väldigt stora andel outsourcing gör så klart att 

risken att någon av dessa underentreprenörer eller tredjepartlogistiker skulle gå i konkurs är relativt hög. 

En sådan händelse skulle ge stora effekter lokalt i byggprojektet och medföra kostsamma förseningar. 
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Under processkategorin finns design vilket här tolkas som risk kopplat till projekteringsfasen. En 

händelse skulle här exempelvis kunna vara att en svensk projektör designat in komponenter som inte 

finns att tillgå hos internationella grossister vilket gör det komplicerat för en utländsk UE att sourca 

dessa. Det kan även i handlingarna finnas felaktigheter som skapar behovet av 

kompletteringsbeställningar vilket med långa ledtider riskerar att bli försenade. Med supply chain 

visibility menas hur bra insyn ett företag har i sina leverantörers leveransprocesser. En dålig insyn ger 

inte bara reducerad kontroll men även en risk för miljömässiga, sociala och etiska skandaler, speciellt 

vid internationell sourcing. (Sodhi, 2012) 

3.8.2 Riskbedömning (assessment) 

Riskbedömning är ett otroligt viktigt steg i det hänseendet att det påverkar prioriteringsordningen av 

riskerna och därmed resursallokeringen från ledningen. Själva underliggande anledningen till detta steg 

är att få en helhetsbild av vilka risker som är viktigast att fokusera på. För att göra denna bedömning 

finns en rad olika tekniker och metoder där vissa är väldigt kvantitativa och andra mer kvalitativa. 

Dessa ger antingen en relativ eller absolut bedömning. Den relativa hjälper en organisation att få en 

överblick av vilka risker som existerar och den absoluta ger en monetär bedömning som exempelvis kan 

användas till att ta beslut om det är värt att eliminera risken via en försäkring.  

Det vanligaste tillvägagångssättet i detta steg är att göra en kartläggning där en bedömning görs på varje 

identifierad risk på faktorerna sannolikhet och påverkansgrad. Stor sannolikhet och stor påverkansgrad 

innebär hög risk men samtidigt stora möjligheter till förebyggande åtgärder vilket illustreras i figur 11. 

(Curtis & Carey, 2012) En stor utmaning med denna metod är att göra en korrekt uppskattning av 

sannolikheten. Vid normala situationer som exempelvis efterfrågefluktuationer kan en någorlunda 

rättvisande prognos göras men att uppskatta sannolikheten för exempelvis en tågurspårning är mycket 

svårare. En annan utmaning är att få organisationen att använda en gemensam bedömning för 

sannolikhet, där vissa exempelvis har tidshorisonten 10 år och andra 1 år. (Sodhi, 2012) 

 

Figur 11 - Heat map risker och möjligheter. (Curtis & Carey, 2012) 

3.8.3 Riskbegränsning (mitigation) 

För att begränsa riskerna i en försörjningskedja finns enligt Sodhi (2012) främst tre strategier att tillgå. 

Den första handlar om att likrikta incitamenten som parterna i kedjan har för att skapa ett beteende som 

är gynnsamt. Detta kan göras genom att exempelvis dela på den finansiella risken. Flexibilitet är en 

annan strategi för att minska risken och detta kan uppnås via att till exempel dual-sourca, ha korta 

ledtider, ha kontrakt där volymerna tillåts justeras eller ha en adaptiv produktionsprocess som snabbt 

kan ändra takt och produkttyp. Dessa två kallas ibland för AAA-principen där man i en supply kedja ska 

arbeta för att den ska vara aligned, agile och adaptable. Den sista riskbegränsningsstrategin handlar om 
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att bygga buffertar och redundans. Med buffertar menas exempelvis säkerhetslager eller extra 

produktionskapacitet och redundans kan handla om att ha flera produktionsenheter som arbetar 

oberoende av varandra. (Sodhi, 2012)  

3.8.4 Respons 

Trots att ett företag har lagt ner ett stort arbete med förebyggande åtgärder sker det i en komplex 

logistikkedja alltid oförutsedda händelser som kräver respons. Om det inte finns en färdig handlingsplan 

på plats så kan även en liten och till synes begränsad händelse få oerhört stora konsekvenser i form av 

både kostnader och återhämtningstid. Kärnan i åtgärden ligger i tidsfaktorn, ju tidigare en händelse 

upptäcks, ju snabbare lösningsplanen utarbetas och implementeras desto mindre blir påverkan på 

logistikkedjan. Denna modell benämns 3D-modellen där den syftar till att minimera tiden för upptäckt, 

design och implementering minimerar den totala responstiden (R). 

 𝑅 = 𝐷1 ∗ 𝐷2 ∗ 𝐷3 

Figur 12 visar vikten av att korta ner responstiden för att minimera skadeverkningarna. Kostnaderna 

växer ofta exponentiellt vilket gör att även en relativt liten tidsvinst kan göra stor skillnad på den totala 

återhämtningskostnaden. För att minska denna tid finns en rad olika metoder att tillgå. Företag kan 

exempelvis göra en riskmappning tillsammans med leverantörer, införa ett early-warning system som 

upptäcker problem tidigt, designa återhämtningsplaner i förväg, skapa scenarion samt genomföra 

stresstester som förbereder organisationen. (Sodhi, 2012)  

 

Figur 12 - Effekten av en minskad responstid 

3.9 Maktmatris 

För att beskriva hur makten i relationen mellan leverantörer och kunder är fördelad kan en så kallad 

maktmatris användas. Själva kärnan ligger i hur knappa eller otillräckliga leverantörernas produkter och 

resurser är i förhållande till köparnas efterfrågan. En bild av denna matris syns i figur 13 där de fyra 

olika fält som en köpare kan befinna sig i är köpardominans, ömsesidigt beroende, oberoende och 

leverantörsdominans. Målet för en köpare är uppenbarligen att hitta sätt att röra sig till det övre vänstra 

hörnet där det är en fördelaktig maktsituation. Där har köparen en hävstång som kan utnyttjas till att få 
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både kvalitetsförbättringar och kostnadssänkningar. Den övre högra kvadranten kännetecknas av tätt 

samarbete där både köpare och leverantör är ömsesidigt beroende av varandra och ingen av parterna kan 

tvinga den andra till ofördelaktiga situationer. Oberoendekvadranten är väldigt lik den föregående där 

det råder en maktbalans men det ömsesidiga beroendet är lägre. När leverantören har makten på en 

marknad så kan denne sätta upp barriärer för konkurrenter och på så vis få hög avkastning på köparnas 

bekostnad. (A. Cox, 2001) 

 

Figur 13 - Power matrix (A. Cox, 2001). 

Var och en av dessa kvadranter har egenskaper som kännetecknar var en köpare befinner sig på en viss 

marknad. Köparen har stor makt när det exempelvis finns få köpare med stor andel av leverantörernas 

totala omsättning. Även omställningskostnaderna har en stor påverkan där köparen föredrar att ha låga 

kostnader kopplat till detta. Om leverantören känner att ett samarbete med köparorganisationen är 

väldigt attraktivt att ingå i så ger även detta en makt till köparsidan. Standardiserade produkter som 

tillhandahålls från producenterna gör att det är liten differentiering vilket ger högre konkurrens och 

lägre leverantörsmakt. Leverantörerna har däremot en fördelaktig maktposition på marknaden när 

inversen av dessa situationer råder. (A. Cox, 2001) 

3.10 Kraljic-matrisen 

Denna metod består av två matriser, se tabell 4, där den första utvärderar ett företags köpta produkter på 

faktorerna vinstpåverkan och försörjningsrisk. Beroende på i vilken kategori produkterna hamnar så ges 

olika rekommendationer på hur denna produktgrupp ska hanteras gentemot leverantörerna. Metoden 

lanserades 1983, är väl utbredd inom en rad industrier och används för att minimera försörjningsrisken 

och hitta sätt att utnyttja de maktverktyg köporganisationen har tillgång till. Syftet med den första 

matrisen är att hitta vilka produkter som har hög risk och stor påverkan på resultatet, det vill säga de 

strategiska produkterna. När det är gjort används den andra matrisen för att se i vilken maktposition 

man befinner sig och vilken strategi som rekommenderas. (Caniëls & Gelderman, 2007) 
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Tabell 4 - Kraljic-matrisen 

 Försörjningsrisk 

Vinstpåverkan Låg Hög 

Hög 

 

Hävstångsobjekt Strategiska objekt 

Utnyttjande av köpkraft Diversering, balans, utnyttja 

Låg Icke-kritiska objekt Flaskhalsobjekt 

Effektiv behandling Volymförsäkran 

 

3.11 Total Cost of Ownership 

Total Cost of Ownership (TCO) är ett verktyg som en inköpsavdelning kan använda sig av för att 

uppskatta den totala kostnaden för en viss produkt eller tjänst över hela dess livstid. Den tar i beaktande 

inte enbart inköpspriset utan inkluderar en rad andra både kvantitativa och kvalitativa värden (Ellram, 

1995). Det handlar om att skapa en bredare syn på inköp där perspektivet är långsiktigt och uppskattar 

hur det påverkar hela organisationen (Ferrin & Plank, 2002). Att inte ha en förståelse för den totala 

kostnaden kan leda till felbeslut som i förlängningen skadar företagets konkurrensförmåga. TCO kan 

hjälpa företag inom en lång rad områden inkluderat exempelvis leverantörsval, utvärdering, utveckla 

den nuvarande leverantörsbasen, ge förhandlingskraft, skapa underlag till processförändringar, 

outsourcing, prognostisering eller volymallokering (Ellram, 1995). Hur TCO används inom företag är 

inte standardiserat, det varierar väldigt mycket både mellan företag men även inom organisationer 

beroende på situationen. Många företag har också haft svårt att fullt ut implementera TCO eftersom 

modellerna lätt blir komplexa och att det ofta inte finns tillräckligt högupplöst data tillgängligt (ibid.). 

För att avgöra TCO för ett visst inköp finns två huvudsakliga metoder, kostnads- eller värdebaserade. I 

den kostnadsbaserade metoden skapas olika kategorier av kostnadsdrivare som faktiska kronor fördelas 

ut på. Att hitta rätt faktorer kan här vara väldigt svårt och komplext men själva redovisningen av TCO 

blir väldigt tydlig. Den värdebaserade metoden kombinerar faktiska kostnader med kvalitativ data och 

kan även den bli väldigt komplex. Styrkan ligger däremot i att den tar i beaktande mjukare värden som 

annars lätt ignoreras i den kostnadsbaserade. I en omfattande enkätstudie gjord av Ferrin, Bruce G. 

(2002) identifierades 135 olika kostnadsdrivare som kan användas i en TCO-modell. För att ge en 

överblick delades dessa in i 13 kategorier inkluderat processkostnader, kvalitet, logistik, teknologi, 

leverantörsprestanda, underhåll, lager, transaktion, livscykel, inköpspris, kunder, alternativkostnad och 

övrigt. Den största utmaningen i implementeringen av TCO ligger i att hitta en metod som är enkel att 

använda men ändå komplex nog att hitta de verkliga kostnaderna och uppskatta dessa korrekt. Figur 14 

nedan ger en överblicksbild av vilka för- och nackdelar de olika metoderna har samt i vilka situationer 

de är lämpliga att använda. (Ellram, 1995) 
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Figur 14 - TCO-metoder 

3.12 Teorisammanställning 

Tabell 5 nedan ger en sammanställning över hur litteraturen som beskrivits kopplas till studiens 

forskningsfrågor.  

Forskningsfråga Teori Litteratur Referens 

1 

Byggbranschen 

Supply chains in the construction 

industry 
Segerstedt, 2010 

Att upphandla byggprojekt Söderberg, 2005 

Byggstyrning Nordstrand, 2002 

Logistik med fokus på Material och 

Produktionsstyrning 
Segerstedt, 2008 

Towards a Framework for Process 

Mapping and Performance 

Measurement in Construction 

Supply Chains 

Thunberg, 2013 

Supply chain management: A 

review of implementation risks in 

the construction industry 

Aloini, Dulmin, 

Mininno, & 

Ponticelli, 2012 

Skärpning gubbar! Om 

konkurrensen, kvaliteten, 

kostnaderna och kompetensen i 

byggsektorn 

SOU, 2002 

Ramavtal Ramavtal Ramberg, 2015 

Köpsituationer 

Foundations of marketing Jobber, 2009 

Intranät 
OneSkanska, 

2015 

Outsourcing 

Supply chains in the construction 

industry 
Segerstedt, 2010 

Purchasing and Supply Chain 

Management 
Benton, 2014 

2 

Kraljic-matrisen 

Power and interdependence in 

buyer supplier relationships: A 

purchasing portfolio approach 

Caniëls & 

Gelderman, 2007 

Maktmatris 

Understanding Buyer and Supplier 

Power: A Framework for 

Procurement and Supply 

Cox, 2001 
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Competence 

3 

CSR 
International business : the 

challenges of globalization 

Wild & Wild, 

2012 

JIT 

Logistik med fokus på Material och 

Produktionsstyrning 
Segerstedt, 2008 

Sårbarhet i logistikkanaler - En 

studie av svensk fordonsindustri 
Svensson, 2001 

Supply chain Risk 

Management 

Managing Supply Chain Risk Sohdi, 2012 

Risk assessment in practice 
Curtis & Carey, 

2012 

Total cost of 

ownership 

Total cost of ownership; an analysis 

approach for purchasing 
Elram, 1995 

Total Cost of Ownership Models: 

An Exploratory Study 

Ferrin och Plank, 

2002 

  



29 

 

4 Företagspresentation Skanska 
Detta kapitel ger en bakgrund till Skanska som företag, dess historia, verksamhetsområden, marknader, 

värderingar, vision samt organisationsstruktur. 

4.1 Historia 

Skanska som idag är världsledande inom bygg- och projektutveckling grundades för mer än 125 år 

sedan av Rudolf Fredrik Berg, då under namnet Skånska Cementgjuteriet. Företaget växte snabbt och 

inom 10 år hade de fått sin första internationella order från Storbritanniens nationella teleoperatör att 

leverera 100 km betongblock. Under hela 1900-talet utvidgade de verksamheten och spelade en stor och 

viktig roll i att bygga upp Sveriges infrastruktur med vägar, byggnader och bostadshus. På 1950-talet 

gjordes en stor internationell satsning där Skanska gick in i bland annat Sydamerika, Afrika, Asien och 

20 år senare även Nordamerika. 1990-talet präglades av stark tillväxt både organiskt och genom lyckade 

uppköp vilket gjorde företaget till den globala spelare den är idag. I dagsläget ligger fokus mer på 

lönsamhet än tillväxt vilket gjort att verksamheten slimmats ner till att fokusera på en rad utvalda 

hemmamarknader i Europa och Amerika. Skanska har 57 000 anställda globalt varav 11 000 i Sverige. 

Under 2013 var omsättningen 136 miljarder kronor totalt där de genomförde omkring 10 000 projekt 

globalt under året. (Skanska, 2015) 

4.2 Värderingar 

För att vägleda verksamheten i rätt riktning finns uppsatta värderingar som ska förankras i alla delar av 

koncernen. Dessa följs av Skanskas mission, vision och övergripande mål.  

4.2.1 Skanskas mission 

 

4.2.2 Skanskas vision 

 

“Skanska's mission is to develop, build and maintain the physical environment for 

living, traveling and working.” 

“Skanska shall be a leader in its home markets - the customer's first choice - in 

construction and project development.” 
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4.2.3 Skanskas övergripande mål 

 

4.2.4 Vårt sätt att arbeta (VSAA) 

VSAA är Skanska Sveriges övergripande ledningssystem som ger en vägledning mot ett arbetssätt som 

skapar nöjda kunder och medarbetare, en effektiv verksamhet och ökad lönsamhet. Arbetssätten 

standardiseras med hjälp av exempelvis checklistor, figurer, beskrivningar, mallar och dagordningar. 

VSAA skapar även en möjlighet till standardiserad erfarenhetsåterföring och ständiga förbättringar. 

Exempel på frågor som VSAA innefattar kan vara hur ett byggprojekt ska styras, hur byggolyckor ska 

hanteras, hur riskinventering ska göras eller hur ett veckomöte går till. 

4.2.5 Code of Conduct 

Code of Conduct är Skanskakoncernens gemensamma policy för miljö, arbetesmiljö, socialt ansvar 

samt värderingar och den gäller i alla länder som Skanska är verksamma i. Skanska är verksamt i ett 

flertal länder, har ett stort antal leverantörer och kunder och hur de uppfattar Skanska som företag är 

väldigt viktigt. Inom Skanskas koncern finns det ett stort antal individer som måste ta ansvar för hur 

företaget uppfattas av andra så att det inger respekt och att de ser upp till hur verksamheten bedrivs. 

4.2.6 Våra Fem Nollor 

Tillsammans med VSAA och Code of Conduct är Våra Fem Nollor de samlade värderingar som ska 

genomsyra hela Skanskakoncernen. De Fem Nollorna innefattar Noll förlustprojekt, Noll 

miljöincidenter, Noll etiska övertramp, Noll arbetsplatsolyckor och Noll kvalitetsfel. Figur 15 visar en 

visualisering hur dessa delar av värderingsarbetet relaterar till varandra. 

 

“Skanska shall generate customer and shareholder value” 

 “Skanska shall be a leader, in terms of size and profitability, within its segments in the 

home markets of its construction business units” 

“Skanska shall be a leading project developer in local markets and in selected product 

areas” 
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Figur 15 - Skanskas värderingsarbete 

4.3 Affärsenheter 

Skanskas organisation är väldigt decentraliserad, vilket innebär att alla business units (BUs) har en egen 

ledning och styr sig själva. BUs är vanligtvis aktiva i ett eller två marknadssegment och kan vara 

lokaliserade i flera länder. 

4.4 Marknader 

Skanskas hemmamarknader finns i de blåmarkerade delarna på kartan i figur 16 vilka är huvudsakligen 

Västeuropa, Östeuropa och USA. Skanska har som filosofi att gå in i en ny marknad med en långsiktig 

strategi, vilket innebär att man planerar för att stanna på marknaden under en längre tid. För Skanska 

ska varje marknad upplevas som en hemmamarknad på lång sikt och det finns en framtida strategi att 

expandera ytterligare till bland annat Kanada och Mellanöstern. 
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Figur 16 - Skanskas hemmamarknader 

4.4.1 Affärssegment 

Bygg- och anläggningsverksamhet (Construction, C) är Skanska största affärssegment med avseende på 

både omsättning och antal anställda. Det är denna division som utför den faktiska byggnationsdelen av 

projekten i samtliga segment, det vill säga byggandet av allt från hus, kontor, vägar, broar och 

järnvägar.  

Bostadsutveckling (Residential Development, RD) är affärssegmentet som utvecklar bostadsområden 

från grunden vilket görs genom att först köpa mark, sedan bygga och utveckla bostadsområdet för att till 

sist sälja det vidare till en förvaltare. Detta affärssegment finns främst i Norden, Tjeckien, 

Storbritannien och Polen. 

Kommersiell utveckling (Commercial Development, CD) är ett affärssegment där Skanska köper mark 

och utvecklar gröna, moderna företagskontor eller kommersiella fastigheter från grunden för att sedan 

leasa ut dessa alternativt sälja ifrån sig dem. Detta segment är verksamt i stora städer i Norden, 

Centraleuropa och vissa städer i USA. 

Infrastrukturutveckling (Infrastructure Development, ID) investerar i infrastrukturella projekt, så som 

sjukhus, vägar, skolor eller olika typer av kraftverk. I dessa projekt är det ofta en offentlig beställare, 

exempelvis Trafikverket, en kommun eller ett landsting som är kunden.  

4.4.2 Skanskas affärsmodell 

Skanska affärsmodell går ut på att affärssegmentet bygg- och anläggningsverksamhet genererar en 

stadig omsättning av pengar som skapar vinst på dessa projekt. Istället för att Skanska bara ska dela ut 

denna vinst till aktieägarna investeras istället pengarna i att utveckla egna projekt inom de tre andra 

affärssegmenten bostadsutveckling, kommersiell utveckling och infrastrukturutveckling. Det gör att de 
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kan sysselsätta bygg- och anläggningsverksamhet i deras utvecklingsprojekt och på så sätt fungerar hela 

affärsverksamheten som en katalysator (se figur 17) som driver verksamheten framåt. 

 

Figur 17 - Skanskas affärsmodell 

4.4.3 Organisationsstruktur 

Eftersom Skanska som koncern är väldigt stor och decentraliserad blir organisationsstrukturen relativt 

komplicerad och svåröverblickbar. Figur 18 visar en bild över koncernen som helhet vilken leds av 

koncernledningen. Under denna finns Financial Services, staber samt de fyra affärssegmenten 

byggverksamhet, bostadsutveckling, kommersiell fastighetsutveckling och infrastrukturutveckling. 

Inom varje segment finns geografiska divisioner där NPU står under Skanska Sverige AB. 

 



34 

 

 

Figur 18 - Skanskakoncernen 

Figur 19 visar Skanska Sverige ABs organisation som leds av Sverige-VD. Divisionerna asfalt och 

betong, väg och anläggning samt de två husdivisionerna leds av den operativa chefen. 

Supportfunktionerna leds av VD vilka inkluderar affärsutveckling, ekonomi, verksamhetsstöd, juridik, 

HR och kommunikation. För vissa större projekt kan en temporär enhet skapas vilket Nya Karolinska är 

i denna figur, ett annat exempel på detta är Hallandsåsen som på grund av dess storlek organiseras på 

liknande sätt. Figuren visar även att den rödmarkerade avdelningen inköp (NPU - Sverige) styrs av en 

operativ chef vilken är även den avdelning denna studie har fokuserat på. 
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Figur 19 - Skanska Sverige AB 

Figur 20 visar Skanskas organisationsstruktur för inköpsavdelningen på Norden-nivå vilken är en 

matrisorganisation där Sverige, Norge och Finland har väldigt liknande strukturer. För Sveriges del så 

är organisationen uppdelad i sex olika delar, inköpsavdelning för hus, industri, väg och anläggning, 

indirekta köp och logistik samt utveckling, underhåll och support. Varje del har ett antal så kallade 

portföljer vilket är en uppdelning av de olika inköpsområden som görs för varje del. För exempelvis 

inköpsavdelning Hus är portföljerna interiör, installation och mark, stomme och skal. 
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Figur 20 - Organisationsstruktur inköpsavdelningen 

Denna studie har valt att rikta in sig på installations- och markportföljen som i sin tur är uppdelad i fyra 

stycken olika kategorier. Figur 21 visar de olika portföljerna inom inköpsavdelningen för hus samt vilka 

kategorier varje portfölj har, där det för installation och mark är underentreprenörer inom installation 

och markarbete, elmaterial, VVS-material, hissar samt markarbeten. Denna studie kommer däremot 

enbart att fokusera på el och VVS-material.  
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Figur 21 - Inköpsorganisation Hus 

Inom Skanska drivs byggen genom projekt där varje projekt leds av en projektchef som har det 

övergripande ansvaret för projektets utförande och resultat. Olika personer har sedan det operativa 

ansvaret för projektets genomförande. En projekteringsledare har ansvar för projektskedet där 

handlingar, ritningar och så vidare tas fram. Projektingenjören samordnar inköpen och beroende på 

projektets storlek kan även projektchefen och produktionschefen vara delaktig i detta arbete. Till sist 

leds produktionen av en produktionschef som till sin hjälp har produktionsledare ute på arbetsplatsen. I 

vissa större projekt kan det även krävas en installationssamordnare som är delaktig genom hela 

processen och har som ansvar att samordna underentreprenörerna inom installationsportföljen vilket 

inkluderar exempelvis el, ventilation och rördragning.  



38 

 

 

Figur 22 - Projektorganisation 

4.4.4 Skanska Installation AB 

Skanska Installation AB (SKI) är ett helägt dotterbolag till Skanska AB som fungerar som en egen 

resultatenhet. Trots att SKI ägs av Skanska så lämnas anbud på projekt på samma sätt som vid en extern 

UE. Företaget tillhandahåller kompletta installationstjänster inklusive konstruktion, installation och 

service. Specialistkunskap finns inom el, rör, ventilation samt larm och säkerhet där verksamheten är 

uppdelad i supportfunktioner samt fyra regioner, se figur 23. (OneSkanska, 2015). 

 

Figur 23 - Organisationsstruktur SKI  
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5 Fallstudieobjekt 
Detta kapitel ger en generell beskrivning av de två externa fallstudieobjekt som analyserats under 

förstudien till denna rapport. På grund av sekretess nämns varken företagsnamn eller namn på 

nyckelpersoner. 

För att få en bild av hur internationella underentreprenörer (UE) ser på samarbetet med Skanska på den 

svenska marknaden har det genomförts platsbesök hos två fallstudieobjekt. Båda företagen har den 

inhemska, Lettiska marknaden som huvudfokus och sitt säte i Riga. På grund av en stagnerande 

byggmarknad i landet har de börjat intressera sig för att ta internationella projekt där de ser Sverige som 

den mest intressanta marknaden utanför Lettland. Platsbesök, intervjuer och interna dokument ligger till 

grund för denna beskrivning där fokus ligger på hur de samarbetar med Skanska, hur projekten 

genomförs samt hur de arbetar med logistik till svenska byggprojekt. Båda är verksamma inom 

installationsportföljen och har genomfört ett antal projekt åt Skanska i Sverige som underentreprenör 

främst i totalentreprenader (ABT06-projekt).  

Processen med att genomföra en general- och totalentreprenad för en utländsk UE i Sverige syns i figur 

24 nedan. Först skickas en förfrågan från Skanska om att lämna in anbud på projektet. I en ABT06 

skapar UEn bygghandlingarna själva jämfört med en AB04 där dessa redan är färdigställda av 

beställaren. Nästa steg är att anbud skapas som skickas till Skanska för utvärdering där det mest 

fördelaktiga anbudet vinner uppdraget. Själva produktionsfasen föregås av kontraktsskrivning där 

utförandet regleras. Den färdigställda byggnaden testas och genomgår sedan en slutbesiktning innan 

överlämnandet till beställaren. Efter detta pågår den så kallade eftermarknadstiden där entreprenören 

beroende på upphandlingsform har olika stort ansvar för driften av de installerade systemen. 

(Kategoriansvarig 4, Skanska) 

 

 

Figur 24 - Projektskeden UE 
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5.1 Fallstudieföretag 1 

Detta företag grundades 2005 och har idag omkring 70 anställda med en omsättning på cirka 40 

miljoner svenska kronor. De har på senare år tagit ett flertal större projekt i Sverige där den svenska 

marknaden står för omkring 50 % av den totala omsättningen. Verksamhetsområdena inkluderar 

byggnation och design av installationsanordningar inom värme, ventilation och sanitet (VVS). Som 

tidigare nämnts finns det två huvudtyper av jobb i Sverige där projektet antingen går under kategorin 

utförande (AB04) eller totalentreprenad (ABT06). Företaget föredrar ABT06 eftersom de är involverad 

tidigt i processen med designarbete och därmed kan förbereda sig bättre inför projektstart. I ett AB04-

projekt är handlingarna redan färdiga och underentreprenören blir “inkastad” i ett projekt och har 

därmed en kortare uppstartsperiod. Företaget har som ambition att stanna långsiktigt i Sverige eftersom 

de lagt ner ett stort arbete inledningsvis med att lära sig hur den svenska marknaden fungerar. För att 

underlätta en framtida expansion, förenkla processen med att få certifikat, underlätta beskattning och bli 

mer accepterad på marknaden grundade de under 2014 ett svenskt bolag. (Jurist, 2015-02-04) 

Materialförsörjningen till Sverige sker med hjälp av tredjepartslogistikföretag där DHL, Schenker, HRX 

eller DSV är de som vanligen används. Underentreprenören har idag alltid ansvar för materialet själva 

där det är upp till dem att se till att det anländer på rätt plats, vid rätt tid och i rätt kvantitet. Inköpen 

görs via grossist från antingen Lettland, Polen eller Sverige där ungefär 60-70 % av volymen är från 

Lettiska grossister. I utförandeentreprenader (AB04) köps det mesta av materialet från svenska 

grossister på grund av att ledtiden från Lettland eller Polen är för lång. Vanligtvis vill 

underentreprenören vid en internationell transport fylla en hel container med material för att på så sätt få 

ned kostnaden per fraktad artikel. Processen är att fallföretaget köper material som de mellanlagrar i 

Riga tills en container är fylld. De fulla containrarna skapar i vissa fall problem vid de svenska 

arbetsplatserna när det på grund av små etableringar inte finns nog med lagringsutrymmen. Under ett 

platsbesök på ett projekt i Stockholmsområdet märktes detta tydligt där exempelvis ventilationstrummor 

lagrades ostrukturerat under en lång tid på byggarbetsplatsen.  

Företaget ser ett antal förbättringsområden när det kommer till samarbetet med Skanska och 

genomförandet av projekt i Sverige som inte enbart är begränsat till logistikområdet. Språkbarriärer, 

arbetsledning och erfarenhetsåterföring är exempel på områden som kan förbättras men dessa ligger 

utanför studiens avgränsning. I materialförsörjningen har det varit vissa problem med deras 3PL. Fulla 

containrar har skickats till en distributionscentral i Sverige för omlastning där spårbarheten tappats och 

material försvunnit. I detta fall fick de akut köpa in via svenska grossister vilket var väldigt kostsamt 

och resurskrävande (Verkställande Direktör, Fallföretag 1). Ett annat område som varit bristfälligt är 

kommunikationen mellan 3PL och projektet där det ofta inte någon som har en aning om när materialet 

anländer.  

5.2 Fallstudieföretag 2 

Företag 2 grundades 2006 i Lettland och har idag cirka 50 anställda. 2011 valde företag 2 likt företag 1 

att fokusera på den Svenska marknaden vilket gjort att omkring en tredjedel av deras totala omsättning 

kommer från Sverige. Strax därefter valde de att skapa en filial i Sverige för att underlätta processen 

och tackla oförutsedda händelser så som att vissa leverantörer inte är intresserade av att leverera direkt 

till en utländsk kund. Deras verksamhetsområden är byggnation och projektering av olika projekt med 

fokus på elinstallation vilket innebär exempelvis kabeldragning, montering av lampor, kontakter och 

uttag. De föredrar också ABT06-entreprenader före AB04 eftersom de då kan vara delaktiga under hela 
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processen och på så sätt styra projekteringen så att den passar deras sätt att arbeta. I en AB04 så blir de 

mer eller mindre inkastade i ett projekt med kort varsel och måste jobba enligt bygghandlingar som de 

inte designat själva. Detta kan leda till att utförandet av projekten blir mindre effektivt. 

(Företagsledning, 2015-02-04) 

Materialförsörjningen från företag 2 i Lettland sker genom att de lägger en beställning hos deras 

leverantör med en leveransadress till projektet i Sverige. Med det arbetssättet tar de bort all egen 

hantering av materialet från Lettland till Sverige och på så sätt minimerar sin egen risk. Här är alltså en 

markant skillnad mellan företag 2 och företag 1, där företag 1 hellre kontrollerar leveransen av 

materialet till Sverige medan företag 2 gärna lämnar ut ansvaret till deras leverantörer. Det är däremot 

viktigt att poängtera att företag 2 köper cirka 50 % av deras material direkt i Sverige och de andra 50 % 

i Lettland vilket leder till att materialet ofta är i Sverige redan.  

De använder sig inte av någon standardiserad form av erfarenhetsöverföring utan fokuserar mer på att 

knyta en bra relation med projektet och framförallt projektchefen där de diskuterar vad som fungerat bra 

och vad som fungerat mindre bra. På det sättet kan de få en bättre relation och få fler projekt i Sverige. 

Ett av deras största problem är att deras chefer måste stanna en längre tid i Sverige så att de blir tvungen 

att betala skatt här vilket innebär en extra kostnad. (Företagsledning, 2015-02-04) 
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6 Nulägesbeskrivning 
Här ges en beskrivning av hur Skanska arbetar i dagsläget inom olika kategorier samt hur 

maktstrukturen ser ut både inom Skanska och andra led i försörjningskedjan. Det kommer även ges en 

beskrivning av hur materialansvaret ser ut inom några exempelkategorier. På grund av sekretess 

utelämnas känslig pris- och kostnadsinformation. 

Skanska som organisation är väldigt decentraliserad där linjeorganisationen har mycket makt och eget 

ansvar över projektens genomförande. Inköp görs ofta ute i linjen och den som genomför dessa är 

antingen en projektingenjör eller projektchef beroende på projektets storlek och omfattning. För vissa 

inköp tas det hjälp från den centrala inköpsorganisationen (NPU) som erbjuder specialistkunskaper 

inom bland annat internationella inköp för utvalda kategorier. Trenden med internationella inköp 

startade för ett par år sedan där byggbolag tvingades börja skära kostnader på inköpssidan för att vara 

konkurrenskraftiga. NPU gör här ett stort förarbete med att identifiera, kontrollera och utvärdera 

potentiella UE som linjen kan använda sig av för att vinna projekt. Bilden är att internationella inköp 

kommer att fortsätta öka i branschen där de större byggföretagen är de som driver upp volymerna 

(Projektchef 2, Skanska). 

6.1 Installationsportföljen 

Som tidigare nämnts inkluderar installationsportföljen kategorierna el, ventilation, rör och markarbeten. 

Denna studie är avgränsad till att endast inkludera de tre förstnämnda. El är den kategori som har störst 

faktureringsvolym med XX miljarder SEK (2014). Därefter kommer rör med XX miljarder och 

ventilation med XX miljarder SEK (Figur 25). 

 

Figur 25 - Faktureringsvolym installationskategorier (2014) 

6.1.1 Underentreprenörer 

Inom installationsportföljen står internationella UE för ungefär XX % av den totala ordersumman vilket 

motsvarar XX miljoner kronor. Tabell 5 nedan visar hur denna summa fördelar sig mellan de ingående 

kategorierna. 

2014

Faktureringsvolym 2014 (SEK) 

El

Ventilation

Rör
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Tabell 5 - Internationell spend 

 El Ventilation Rör Totalt 

Internationella volym (SEK) XX kr XX kr XX kr XX kr 

Internationella volym (%) XX % XX % XX % XX % 

 

Internationella underentreprenörer har fullt ansvar för sin egen materialförsörjning där det vanligaste är 

att varorna skickas i fulla containrar med båt från Baltikum. Detta medför långa ledtider och skapar 

problem om det exempelvis måste köpas in kompletteringsmaterial eftersom UEn sällan vill eller kan 

köpa in direkt från svenska grossister. I många projekt jobbar också stomgjutning direkt med 

installationsfirmorna där de gjuter in exempelvis eldragning direkt i betongstommen. 

Materialförsörjningen är väldigt kritisk, om inte UEn har rätt material vid rätt tid och på rätt plats så 

skapar det stora problem och dyra efterarbeten. Här finns en risk i och med att den bristande 

kommunikationen mellan den internationella UEn och dess 3PL gör att det ofta är svårt att veta när 

installationsmaterialet anländer till byggarbetsplatsen (Projektingenjör 1, Skanska). 

De två fallstudieobjekten har vissa skillnader i sin materialförsörjning till Sverige trots att 

grundprincipen och ansvarsfördelningen mellan Skanska och UE är densamma. Båda jobbar efter 

principen att fylla en hel container innan leverans och anlita en 3PL för utförandet men de arbetar på 

olika sätt. Fallstudieföretag 1 köper största delen av sitt material från Lettiska grossister och 

mellanlagrar detta själv innan en hel container kan fyllas för leverans till Sverige. Detta kan jämföras 

med fallstudieföretag 2 som inte har någon mellanlagring själv utan överlåter detta till tillverkaren att 

leverera direkt till projektet.  

6.1.2 Produkter 

Inom installationsportföljen finns stora skillnader från kategori till kategori där exempelvis ventilation, 

rör- och eldragning ser olika ut med avseende på antal produkter och hur komplicerade installationerna 

är. El har ett stort antal produkter och inkluderar allt från små plastdetaljer till stora ställverk för 

industribyggnader. Ventilation och rör är något mindre komplicerat med färre produkter som är mer 

homogena (Produktionschef 2, Skanska). Tabell 6 ger en överblicksbild av hur många produkter 

Skanska köpt in inom respektive kategori under 2014. El är den kategori som har flest unika artiklar (17 

000) följt av rör (8000) och ventilation (4000). I samma tabell syns även vilka produkter det finns avtal 

på i dagsläget. 

Tabell 6 - Inköpta produkter, installation 

Faktor El Rör Ventilation 

Antal köpta unika 

artikelnummer (2014) 

17 000 

 

8 000 4 000 

Produkter där ramavtal 

finns på Sverigenivå 

Armaturer, 

nödbelysning, 

nätverksprodukter och 

överspänningsskydd 

Nej, endast för SKI Ventilationsaggregat, 

kylbafflar, don, spjäll 

samt fläktar och 

fläktkåpor. 

Avtal med ÅOR Ja N/A Nej 
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6.1.3 Projekt 

I dagsläget finns det två typer av kontraktsformer för projekt, utförande- (AB04) och totalentreprenad 

(ABT06) där det är vissa ansvarsområden som skiljer de två emellan. Den största skillnaden mellan 

dessa är att på utförandeentreprenaden (AB04) så ansvarar byggaren för projekteringen vilket betyder 

allt som har att göra med bygghandlingarna, exempelvis ritningar och beskrivningar. Vid en 

totalentreprenad så ligger ansvaret hos entreprenören där denne ges fullt ansvar för projektering, vilket 

innebär att UEn själv bestämmer hur arbetet ska utföras och med vilka produkter. Figur 26 nedan visar 

fördelningen mellan AB04 och ABT06-projekt utifrån Skanskas synvinkel, det vill säga vilken 

kontraktsform som gäller gentemot beställaren. Fördelningen mätt i antal projekt är cirka 50-50 mellan 

AB04 och ABT06, däremot visar figur 26 att den stora delen av ordersumman ligger inom ABT06. 

 

 

 

 
Figur 26 - Fördelning mellan AB och ABT-projekt 

Installationsportföljen är verksam i projekt inom ett antal olika affärsområden, vilket kan vara bostads-, 

kontors- och industrilokalsinstallationer. Mellan dessa skiljer det sig med avseende på storlek, teknisk 

komplexitet, volymvärde, standardisering av de olika produkterna och vilka typer av produkter som 

projektet innehåller.   

6.2 Installationsbranschens struktur och maktfördelning 

Inom installationsbranschen finns en relativt unik och snedvriden maktstruktur som skapar stora 

utmaningar. Figur 27 visar en överblicksbild av branschen där ett byggbolags försörjningskedja, något 

förenklat, består av tillverkare, grossister och underentreprenörer. Det led som har störst makt i denna 

kedja är grossisterna där det i Sverige exempelvis finns 4 stora spelare, Ahlsell, Elektroskandia, Solar 

och Rexel, inom elkategorin som har i princip hela marknaden. Samma situation finns inom 

rörkategorin som också präglas av några få nationella grossister med stor andel av marknaden, däremot 

finns utöver detta ett antal mindre aktörer som tillfredställer den lokala marknaden (Kategoriansvarig 6, 

Skanska). Grossistledet kan via sin maktposition sätta press på leverantörerna att inte sälja direkt till UE 

eller byggbolag. Tillverkarna accepterar ofta detta krav eftersom att de är rädd att tas bort ur 

grossisternas sortiment. Grossisterna säljer inte heller direkt till byggbolagen utan det måste ofta köpas 

av ett installationsföretag. Detta innebär att materialet, ur byggarens synvinkel, går den långa vägen från 

tillverkare via både grossist och UE innan materialet används på byggarbetsplatsen. Fler mellanhänder 

ger så klart en dyrare slutprodukt och lägre marginal på sista raden för byggbolagen. Om Skanska AB 

ska lyckas ta över materialansvaret inom installationsportföljen så måste de finna sätt att navigera denna 

maktstruktur för att skapa en långsiktig lösning (Kategoriansvarig 4, Skanska). Ventilationskategorin 

har en struktur som det är mer accepterat att anskaffa material direkt från tillverkaren och på så sätt 

runda grossisten. Detta gäller speciellt för större och mer kapitaltunga artiklar som exempelvis 
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ventilationsaggregat. Detta återspeglas i att Skanska har ett antal ramavtal där material kan köpas direkt 

från tillverkare. (Kategoriansvarig 6, Skanska). 

 

 

Figur 27 - Installationsbranschens struktur 

När det kommer till marknaden för underentreprenörer så är den också väldigt fragmenterad. Tabell 7 

visar antalet leverantörer totalt inom varje kategori samt hur stor andel av dessa som står för 80 % av 

omsättningen. Figur 28 visualiserar skillnaden i antal leverantörer där el har flest med XX st följt av 

ventilation (XX) och rör (XX).  

Tabell 7- Leverantörer installationsportföljen 

 El Ventilation Rör 

Antal leverantörer (st) XX XX XX 

Antal som står för 80 % av 

omsättningen (st) 

XX XX XX 

Leverantörsmakt Hög Medelhög Hög 
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Figur 28 - Antal leverantörer per kategori (2014) 

6.3 Ansvar för materialförsörjningen 

Från underentreprenörernas sida är den logistiska utmaningen mindre vid ett ABT06- än ett AB04-

projekt av den enkla anledningen att de vid en totalentreprenad involveras i ett tidigare skede och 

därmed kan göra en grundligare planering av materialförsörjningen. Detta är speciellt sant när det tas in 

en ny utländsk UE som inte har etablerat ett arbetssätt för materialförsörjning till Sverige. Att Skanska 

tar ansvaret för materialet skulle kunna underlätta genomförandet och minska 

materialförsörjningsrisken avsevärt (Projektchef 1, Skanska). Skanska har övervägt detta men ingen 

grundlig analys av hur det ska gå till inom installationskategorin har gjorts. Det finns ett motstånd både 

från linjeorganisationen samt från underentreprenörerna själva att ändra logistikupplägget som används 

idag. Linjen tror att det ytterligare ansvaret skulle kopplas till en högre arbetsbörda där exempelvis 

projektingenjören skulle tvingas till att koordinera materialflödet som idag sköts av underentreprenören. 

Från deras sida vill de köpa in materialet själv eftersom de då kan ha vinstmarginal på både material och 

utförande. Att ta över materialet skulle förändra underentreprenörernas affärsmodell eftersom de skulle 

tvingas höja timpriset för att täcka bortfallet. Detta är exempel på utmaningar som måste lösas om den 

nuvarande situationen ska kunna förändras (Projektchef 1, Skanska). 

Att ta över materialet från UEn inom vissa produktkategorier och i vissa projekt kan ge fördelar ur ett 

flertal hänseenden. Skanska får en mycket bättre kontroll och insyn i materialförsörjningen och skulle 

kunna få bort vissa kommunikationsproblem. Idag fungerar UEn som en barriär där Skanska inte har 

någon kommunikation med den tredjepartslogistiker som levererar materialet. Samlastning är exempel 

på ett område som idag inte används med internationella underentreprenörer vilket delvis beror på att 

ansvaret överlåts till dem att sköta försörjningen själv. JIT-leveranser har också varit bristfälligt där det 

i projekt med små etableringar varit problem med att det lagras för mycket material på arbetsplatsen 

(Projektchef 2, Skanska). I framtiden kommer det krävas ett mer standardiserat arbetssätt för att få upp 

de internationella volymerna. Att långsiktigt förlita sig på små internationella 3PL ger lägre 

leveranssäkerhet, försvårar logistiklösningar som exempelvis samlastning och JIT vilket krävs för att 

vara konkurrenskraftig i en allt mer kostnadsfokuserad bransch (ibid.)  
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Det har gjorts en informell studie där det undersökts hur det skulle gå till om Skanska tog över 

materialförsörjningen utöver undertaks- och golvkategorin där Skanska redan gör detta idag. På grund 

av resursbrist kunde inga konkreta förbättringsförslag implementeras men detta område är fortsatt 

intressant att titta på. Det finns potentiellt stora kostnadsbesparingar och effektivitetsförbättringar att 

vinna med denna metod och marknaden kommer oundvikligen röra sig åt att införa fler liknande 

lösningar i framtiden (Produktionschef 2, Skanska). Denna bild bekräftas av Logistikchef 1 som ser den 

största besparingen i att mellanhänder kan kapas men att det även finns en möjlighet att de ökade 

volymerna som Skanska tillhandahåller kan sätta press på 3PL till att sänka sina kostnader och ge en 

utökad service. En visualisering av den potentiella kostnadsbesparingen syns i figur 29 (Internrapport, 

Skanska). 

 

Figur 29 - Kostnadsbesparing tillhandahållet material (OneSkanska, 2015) 

6.3.1 Produktkategorier där material tillhandahålls 

Här ges en beskrivning av två exempelkategorier där Skanska tillhandahåller material åt 

underentreprenörer i dagsläget. Dessa ger en bild av vilka framgångsfaktorer som krävs för att lyckas 

införa tillhandahållet material. 

6.3.2 Undertakskategorin 

I denna kategori tillhandahåller Skanska materialet åt underentreprenören som endast utför själva 

installationen. Däremot lägger UEn materialbeställningen själv via Skanskas affärssystem men Skanska 

tar ansvar för att materialet levereras till byggarbetsplatsen i rätt tid, rätt mängd och på rätt plats. För att 

tydliggöra vilka ansvarsområden UE och Skanska har i ett projekt används gränsdragningslistor. Med 

den listan ges en konkret beskrivning av vem som är ansvarig för exempelvis inbärning, grovstädning, 

ställningsmontage eller vem som kontaktar leverantören vid skador på materialet. Enligt 

Kategoriansvarig 1 är systemet med att Skanska tillhandahåller material väl fungerande där det är hög 
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leveranssäkerhet och hög kvalitet på de levererade produkterna. Projektchefer för vissa projekt har 

däremot sett en risk med att det skulle uppstå mycket spill i och med att UEn inte har kostnadsansvar för 

materialet. Detta är dock något som inte uppstått inom denna kategori.  

Initialt fanns ett stort motstånd mot denna typ av lösning från både UE och materialtillverkare. 

Underentreprenörerna ville ha kvar ansvaret själva för att kunna göra marginal på materialet i 

projektgenomförandet. Materialtillverkarna ville inte sälja direkt till Skanska för de trodde att de då 

skulle tappa relationen med grossisterna och därmed en stor försäljningskanal.  Båda dessa hinder kunde 

dock efter en tid övervinnas. En av förutsättningarna för att Skanska lyckades med detta var att UE-

marknaden bestod av små spelare som inte kunde tävla med Skanskas volymer gentemot tillverkarna. 

För att underlätta transaktionen har Skanska ramavtal med både materialleverantörer och 

underentreprenörer. I undertakskategorin inkluderas exempelvis takplattor, bärverk och akustikplattor. 

Totalt i Norden finns det 17 ramavtal som styr inköpen. Avtalen på Norden-nivå gör att Skanska får upp 

volymerna vilket i sin tur ger en hög årsomsättningsrabatt (ÅOR) och skapar ett incitament att handla på 

dessa ramavtal. UEn har ingen insyn i vilka priser som Skanska handlar material för utan har bara 

möjlighet att mängda projekten, lägga beställning på materialåtgången för att sedan få beställningen 

godkänd av projektingenjören. Material tillhandahålls inom alla typer av projekt, både bostäder och 

kommersiella fastigheter, alla produkter som ingår i undertakskategorin inkluderas däremot inte. Fokus 

ligger på att tillhandahålla de produkter som är enkla att installera och där Skanska kan få upp en hög 

volym på få artiklar. På grund av detta innefattas akustik- och vissa gipsplattor men inte exempelvis 

specialtak i metall. Beställning sker via det webbaserade programmet IBX vilket är affärssystemet som 

hanterar alla Skanskas inköp som sker via ramavtal. Idag kan ingen utländsk UE inom denna kategori 

lägga beställningar själv via IBX utan detta sköts istället av antingen en projektingenjör eller 

projektchefen. Denna funktion kommer inte att inkluderas i det nya affärssystem som införs 2016 men 

möjligheten finns att via uppdateringar lägga till det i framtiden. (Kategoriansvarig 1, Skanska).  

6.3.3 Golvkategorin 

På samma sätt som i undertakskategorin så tillhandahåller Skanska även här material åt 

underentreprenörerna. Det som karaktäriserar kategorin är relativt enkla produkter som finns i begränsat 

antal olika utformningar. Med enkla produkter menas här att det är “dött” material utan rörliga delar 

eller elektriska inkopplingar. Detta minimerar även konflikterna vid gränsdragningslistan där det blir 

tydligt hur ansvaret vid exempelvis installationsfel ska hanteras (Kategoriansvarig 5, Skanska). Golv 

använder sig mycket utav standardiseringar där det är enkelt att få upp volymen på ett fåtal 

produktgrupper. Detta var en av anledningarna till att Skanska började tillhandahålla material åt UE just 

inom golv. Skanska kunde via sin storlek få högre volymer och därmed lägre priser än vad en liten UE 

har möjlighet till. Detta underlättades avsevärt av marknadsstrukturen som består av många små spelare 

som verkar på en lokal marknad. Utländska UE accepterade också denna lösning utan något större 

motstånd eftersom de då kunde få en fot in på den svenska marknaden. (Kategoriansvarig 5, Skanska) 

Totalt ansvarar Skanska för omkring ett hundratal produkter och inom både AB04 och ABT06-projekt. 

På grund av att kommersiella fastigheter och sjukhus är mer komplicerade projekt så har fokus lagts på 

flerbostadshus som har en hög grad av upprepning. De produkter som tillhandahålls är främst trägolv 

där exempelvis heltäckningsmattor har utelämnats. Detta beror på att mattkategorin har en maktstruktur 

med få tillverkare som har en stor marknadsandel vilket gör det mer problematiskt. Tillverkarna ser här 
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också entreprenörerna som sin främsta kundgrupp och vill inte runda detta led. (Kategoriansvarig 3, 

Skanska) 

Det viktigaste är enligt Kategoriansvarig 3 inte att Skanska överlåter själva avropandet till UEn, den 

arbetsbelastningen är ändå relativt liten. De stora fördelarna finns i att konkurrenskraftiga priser kan 

förhandlas fram, försörjningsrisken minskar och materialets spårbarhet ökar. Enligt kategoriansvarig 3 

är det sistnämnda speciellt viktigt vid internationella underentreprenader i och med att det säkerställs att 

de jobbar med rätt produkter. När Skanska tog över materialförsörjningen fick de däremot också ett 

större totalansvar och en risk att kostnader under garantitiden faller på Skanska. Denna risk vägs dock 

upp av de sänkta kostnaderna som lösningen har givit, tidigare prisade UEn in denna risk i sitt anbud 

vilket gör att Skanska ändå betalade för detta fast i ett tidigare skede. (Kategoriansvarig 3, Skanska).  

6.3.4 Sammanställning av undertak- och golvkategorierna 

Tabell 8 visar en sammanställning av vad som karaktäriserar tillhandahållandet inom undertaks- och 

golvkategorin där det tydligt syns vilka likheter det finns kategorierna emellan. Båda har ramavtal på 

s.k. SE-nivå vilket innebär att tillverkare tillåter Skanska att köpa material direkt utan att gå via grossist. 

Trots att Skanska tillhandahåller material både åt stora och små UE så är de största entreprenörerna 

inom dessa kategorier väldigt mycket mindre än de inom installation. Produkterna inom dessa 

kategorier är även relativt få med enkla tekniska lösningar som saknar rörliga delar.  

Tabell 8 - Undertaks- och golvkategorin 

  Undertak Golv 

UE 

Används ramavtal? Ja Ja 

Används 
tredjepartsavtal? 

Nej Ja 

Storlek Både stora och små Både stora och små 

Nationalitet Svenska och utländska Svenska och utländska 

Produkt 

Antal produkter som 
tillhandahålls 

~100 ~100 

Produkttyper som 
tillhandahålls 

Akustik- och vissa 
gipsplattor 

Endast trägolv 

Projekt 

Entreprenadform AB04 och ABT06 AB04 och ABT06 

Projekttyp Både bostäder och 
kommersiella 

Både bostäder och 
kommersiella 
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6.4 Sammanfattning av nulägesbeskrivning 

Skanska som organisation är väldigt decentraliserad där varje projekt fungerar som en egen 

resultatenhet. Projektchefen har ett eget ansvar och stor handlingsfrihet när det kommer till projektets 

genomförande och vilka lösningar som används. Detta skapar en del utmaningar när förbättringsförslag 

som kommer från den centrala organisationen ska föras ut i linjen. Det finns en ambition inom företaget 

att öka de internationella inköpen där NPU ska fungera som en stödfunktion för bland annat detta. 

Installationsportföljen skiljer sig väldigt mycket åt mellan kategorierna där el, rör och ventilation ser 

olika ut både med avseende på produkttyper och genomförande. Ansvaret för materialförsörjningen 

inom installation ligger idag helt på underentreprenörerna och de förser sin del av produktionen med 

material med egna logistiklösningar som Skanska har begränsad insyn om. UEn vill behålla denna 

lösning eftersom de då har en vinstmarginal både på arbetet och materialet. För Skanska finns det 

potentiellt förbättringar inom ett flertal områden genom att ta över materialansvaret och förse 

underentreprenörerna med de produkter som behövs.  

Inom undertaks- och golvkategorin finns det tydliga likheter mellan kategorierna, där båda har ramavtal 

som sträcker sig över hela Sverige och för hela Skanska vilket innebär att de tillåter Skanska att köpa 

material direkt utan att gå via grossist eller installatör. Trots att Skanska tillhandahåller material både åt 

stora och små UE så är de största entreprenörerna inom dessa kategorier väldigt mycket mindre än de 

inom installation. Produkterna inom dessa kategorier är även relativt få med enkla tekniska lösningar 

som saknar rörliga delar. Även de projekt som dessa kategorier tillhandahåller material till är både 

AB04 och ABT06 men även bostäder och kommersiella byggnader. 
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7 Analys av nuläget 
Detta kapitel ger en analys av nulägesbeskrivningen där fokus ligger på att hitta utmaningar och 

potentiella förbättringsområden som kommer av att ta över materialansvaret.  

Skanska har vid ett tidigare tillfälle genomfört en begränsad studie angående att ta över materialansvaret 

inom installationskategorin. På grund av resursbrist kunde inte en rekommendation tas fram men det 

visar att det finns en vilja inom organisationen att gå i denna riktning. Från centralt håll ser Skanska stor 

förbättringspotential i att hitta nya inköps- och logistiklösningar som effektiviserar verksamheten. Bland 

annat är strategin för 2020 att sekretess. En stor organisation som Skanska har även de muskler som 

krävs för att kunna driva igenom ett projekt som detta och eftersom arbetssättet redan finns inom andra 

kategorier är tröskeln relativt låg. 

7.1 Potentiella förbättringsområden 

Den kanske viktigaste förbättringen för Skanska ligger i att mellanhänder i försörjningskedjan kan 

kapas bort. Som figur 30 visar skulle materialet kunna ta den korta vägen direkt från tillverkare till 

byggprojektet (t.h. i flödet i figur 30) utan att mellanlagras hos varken grossist eller UE. Ett annat 

alternativ är att materialet går vägen från tillverkare till underentreprenör (SKI). Detta sker redan i viss 

mån där material ibland köps från grossisten men levereras direkt från fabrik till projektet. I dessa fall 

skapar däremot inte grossisten något värde för slutkunden utan fungerar egentligen som en 3PL som 

erbjuder en tjänst som leverantören skulle kunna tillhandahålla själv. Det har även varit vissa 

kommunikationsbrister mellan Skanska och underentreprenörernas logistikpartners där projektet inte 

haft information om när materialet anländer på byggarbetsplatsen. Dessa problem har främst varit med 

internationella UE som använder mindre 3PL från hemlandet. Kommunikationen skulle förbättras om 

Skanska kunde tillhandahålla material via sin logistikpartner där det även skulle kunna fås en bättre 

kontinuitet genom att ha samma 3PL till flera projekt. Om materialet tillhandahölls åt 

underentreprenören skulle Skanska i framtiden lättare kunna använda logistiklösningarna samlastning, 

inbärning och lossningskalender även på installationsmaterial. Även om detta inte är Skanska 

kärnverksamhet så har de mycket större möjligheter att kordinera den här typen av verksamhet än 

underentreprenören. Detta går dock att göra även idag där UE kan ha leveransadressen på sitt egna 

material till logistikcentralen. Att undersöka detta område djupare ligger däremot utanför ramarna för 

denna studie.  

Nuläge Önskat läge 

  
Figur 30 - Förkortad materialväg 
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En kostnadsbesparing skulle kunna göras i och med att Skanska får upp volymerna på de 

materialramavtal som redan finns idag. En högre volym innebär också starkare förhandlingskraft mot 

både tillverkare och grossist eftersom man då står för större andel av deras totala omsättning (A. Cox, 

2001). Figur 31 visar konceptuellt hur projektens materialvolymer konsolideras via ett ramavtal som 

Skanska har med utvalda leverantörer. Att sedan UE kan avropa via detta avtal innebär en stor 

kostnadsfördel inte bara för Skanska men även för de som kan lämna lägre anbud och därmed vinna fler 

projekt. Detta är mest relevant för mindre UE som har svårt att få bra ÅOR på materialet från 

grossisten. Skalfördelar skapas åt de mindre aktörerna vilket är ett incitament för dem att acceptera 

denna lösning. Med egna avtal skulle också Skanska få en bättre kunskap om prisbilden för 

materialkategorierna vilket är en klar konkurrensfördel (Kategoriansvarig 6, Skanska). För nya 

utländska UE kan också risken minskas avsevärt. Att ta in en ny internationell UE innebär alltid en risk 

i och med att Skanska inte har full koll på hur de arbetar med logistik och materialförsörjning. Att här 

kunna tillhandahålla material ökar kontrollen och minskar risken vilket är något som kan användas för 

att få projektchefer att i större utsträckning använda utländska underentreprenörer (Sodhi, 2012). 

 

 

Figur 31 - Volymkonsolidering 

Att tillhandahålla material går hand i hand med Skanskas vision om Noll förlustprojekt, Noll 

miljöincidenter, Noll etiska övertramp, Noll arbetsplatsolyckor och Noll kvalitetsfel. Inom 

miljöområdet ges även en större kontroll och möjlighet att kunna säkerställa att både logistiken och 

själva materialet uppfyller kraven. Samma gäller etiska övertramp där Skanska kan garantera att 

exempelvis tredjepartslogistikerns chaufförer har en god arbetsmiljö. Kvalitetsproblemen kan också 

minimeras eftersom det går att via ramavtalen styra in underentreprenören att handla material från 

kända tillverkare. 

Även underentreprenörerna skulle få vissa fördelar genom att acceptera en sådan här lösning. Skanska 

skulle exempelvis bli en tätare samarbetspartner med dem vilket skulle ge en ökad och mindre skiftande 

volym som säkrar jobb. Att syssla med logistikoptimering är inte en installationsunderentreprenörs 

kärnkompetens. Om Skanska stod för detta skulle UE kunna lägga fokus på mer värdeskapande 
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kärnaktiviteter. Detta skulle också innebära ett minskat kapitalbehov för UE som inte tvingas stå för 

materialkostnaden själv vilket är något som är speciellt viktigt för internationella spelare som har svårt 

att få kredit hos grossisterna i Sverige. (Internrapport, Skanska) 

7.2 Utmaningar med att ta över materialansvaret 

Både internt inom Skanska och externt utanför organisationen finns däremot en del utmaningar och 

hinder som bör beaktas om en lösning ska kunna införas.  

7.2.1 Interna hinder 

Den decentraliserade organisationen gör det svårt för Skanska att från centralt håll tvinga på linjen 

förbättringsåtgärder i de fall där det inte direkt ger utslag på deras mätetal. Ett decentraliserat synsätt 

ligger i byggbranschens kultur och har gjort så under en lång tid. Linjeorganisationen riskerar därför att 

ge ett motstånd eftersom de vill fortsätta på det sätt som använts tidigare och vet fungerar. 

Projektcheferna som har resultatansvaret för sitt projekt har även en stor påverkan på vilka lösningar 

som används. Det är därför viktigt att visa projektchefen att lösningen har potentiella förbättringar utan 

att risken höjs nämnvärt. Själva installationsportföljen är också väldigt bred med ett stort antal 

produkter inom varje kategori vilket gör det svårare att tillhandahålla samtliga produkter på samma sätt 

som görs inom golv och undertak idag.  

Eftersom Skanskas nuvarande affärssystem håller på att avvecklas för att en nyare version ska 

implementeras så kommer vissa funktioner inte att följa med. I det nya affärssystem som införs kommer 

det initialt inte finnas möjlighet för UEn att avropa materialet själv som det ofta görs inom golv och 

undertak. Detta gör att det kan bli en viss arbetsbelastning på projekten för att de därmed måste lägga 

ordrar själva åt underentreprenören. 

7.2.2 Externa hinder 

Externt gör maktstrukturen inom installationsbranschen det svårt för Skanska att införa denna lösning. 

Grossisterna som idag har väldigt stor makt över materialförsörjningen skulle motarbeta en sådan här 

lösning eftersom de skulle tappa omsättning om materialet gick direkt från tillverkare till byggbolagen 

eller UE, se figur 27 -Installationsbranschens struktur. Grossisten sätter här press på tillverkaren att inte 

leverera direkt till byggbolagen genom att hota med att plocka bort deras artiklar ur sortimentet. De kan 

göra detta på grund av den struktur som råder med ett stort antal producenter som tvingas leverera till 

några få grossister. Att som liten materialtillverkare bli bortplockad från en av dessa grossisters 

sortiment skulle vara förödande. Skanskas volymer skulle initialt inte kunna matcha detta vilket innebär 

att det skulle bli ett bortfall för den tillverkaren. Som A. Cox (2001) argumenterar har byggbolagen på 

grund av denna relativt begränsade volym en liten makt över grossistledet och därmed svårt att införa 

förändringar. Skanska som kund ligger i Tabell 9 i den nedre högra kvadranten (leverantörsdominans) 

där leverantören har makten. Även underentreprenörerna skulle motarbeta denna lösning eftersom de då 

förlorar en intäktsström. Idag har de en vinstmarginal på materialet vilket gör att de kan lämna ett lägre 

timpris i anbuden och därmed ha större chans att vinna projekt. En annan anledning till att UEn inte vill 

lämna ifrån sig ansvaret är att de då kan tvingas arbeta med material och produkter som de inte är van 

vid.  
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Tabell 9 - Maktförhållanden 

 

7.3 Golv- och undertakskategorierna 

Det är ett antal olika faktorer som kännetecknar golv- och undertakskategorierna som gjort att Skanska 

kunnat införa lösningen med att tillhandahålla material. Dessa är sammanfattade i Ishikawadiagrammet 

i figur 32 där de ingående kategorierna är produkter, leverantörer, underentreprenörer och utförande. 

Till att börja med är det relativt få produkter som tillhandahålls, ungefär ett hundratal per kategori där 

det i varje projekt är ännu färre ingående produkter. Detta gör att det på ett relativt enkelt sätt går att 

lösa logistikfrågan till projektet samt att volymen kan konsolideras på ett fåtal artikelnummer. 

Konsoliderad volym ger i sin tur möjlighet till högre ÅOR och sänkta kostnader (Kategoriansvarig 6, 

Skanska). Marknadsstrukturen inom golv och undertak tillät även leverantören att för vissa produkter 

runda grossistledet vilket var en stor anledning till att denna lösning var möjlig. Samma sak gäller för 

underentreprenörsmarknaden som består av många små och lokala aktörer som har begränsad makt att 

vägra nya logistiklösningar.  

 

 

Figur 32 - Ishikawadiagram 

7.4 Sammanfattning av nulägesanalys 

Matrisen nedan sammanfattar analysdelen av vilka möjliga förbättringar, interna styrkor och utmaningar 

det finns för Skanska att ta över materialansvaret inom de olika installationskategorierna. Det finns en 

rad potentiella förbättringsområden genom att ta över materialansvaret och interna styrkor inom 
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Skanska som kan användas för att införa detta. Däremot finns ett flertal utmaningar både internt och 

externt som måste övervinnas. Figur 33 visar däremot att förbättringspotentialen överväger de 

utmaningar och hinder som finns för att genomföra förändringen. Potentialen för kostnadsbesparingar är 

väldigt stor i och med att Skanska både kan konsolidera sin volym mot några få leverantörer samt även 

skära bort mellanhänder ur värdekedjan. Att man även har genomfört detta arbetssätt i andra kategorier 

visar att byggbranschen inte är helt främmande för dessa lösningar. Utöver detta har Skanska ett uttalat 

strategiskt mål att i framtiden öka de internationella inköpen vilket denna förändring stödjer. Att kunna 

visa på en minskad risk vid samarbete med utländska underentreprenörer är såklart väldigt viktigt för att 

få med linjeorganisationen på samma spår.  

 

 

Figur 33 - Sammanfattningsmatris av förbättringsområden och utmaningar 
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8 Projekttyp, produktgrupp och underentreprenör  
Detta avsnitt ger en diskussion kring vilka projekt, vilka produktgrupper och vilka underentreprenörer 

som det är lämpligt att börja tillhandahålla material till inom installationsportföljen. Som grund till 

besluten ligger förstudien, datainsamlingen och nulägesanalysen från föregående kapitel. 

8.1 Projekttyp 

Både litteraturstudien och datainsamlingen internt på Skanska stödjer att detta inledningsvis bör 

introduceras i ett stort projekt med höga kostnader och upprepande arbeten. Kategoriansvarig 6 

bekräftade här att både bostads- och kontorsprojekt har denna egenskap där det är lätt att få skalfördelar 

i och med den stora upprepningen. Utöver att det blir upprepning inom själva projektet så finns det även 

synergieffekter som gör att volymerna kan ökas ytterligare genom att styra materialvalet mellan projekt.  

Fallstudieföretagen ansåg att materialförsörjningen var mer komplicerad vid ett AB04- jämfört med ett 

ABT06-projekt eftersom de har mindre tid till planering (Jurist, Fallföretag 1). Ur Skanskas synvinkel 

är det däremot mest relevant vid en ABT06 i och med att det där är lättare att styra materialvalet när 

handlingarna skapas. Med andra ord, avtalet mellan beställare och Skanska bör vara ABT06 och avtalet 

mellan Skanska och UE bör vara AB04, se figur 34 nedan. 

 

 

Figur 34 - Avtalsformer mellan Byggherre, Skanska och UE 

8.2 Produktgrupp 

När det gäller vilken produktkategori eller produktgrupp som är lämplig att tillhandahålla är det viktigt 

att hitta en grupp som har hög volym på ett fåtal artikelnummer. Ett flertal personer internt på Skanska 

inklusive SKI bekräftar att exempelvis kylbafflar, ventilationsaggregat och belysningsarmaturer har 

denna egenskap och skulle vara möjliga att kostnadseffektivt tillhandahålla. Studien avgränsas till att 

även inkludera de övriga material som Skanska AB har ramavtal på inom el- och ventilationskategorin. 

Att Skanska AB har ramavtal innebär att tröskeln är lägre eftersom projekten kan köpa in materialet 

utan att ett nytt avtal behöver förhandlas fram. De material som inkluderas är därmed armaturer, 

ventilationsaggregat, kylbafflar, luftdon, spjäll, samt fläktar och fläktkåpor. Brandlarmsystem är 

ytterligare en produktgrupp där det finns ramavtal på Sverige-nivå, däremot exkluderas denna eftersom 
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det är komplicerade lösningar som försvårar gränsdragningslistor och vem som är ansvarig vid produkt- 

eller installationsfel (Kategoriansvarig 4, Skanska). De två efterföljande avsnitten ger en analys av dessa 

produktgrupper. 

8.2.1 Belysningsarmaturer 

Denna produktgrupp innefattar belysning som monteras i exempelvis offentliga lokaler, 

kontorsbyggnader eller flerbostadshus, se figur 35 nedan.  

 

Figur 35 - Belysningsarmaturer (OneSkanska, 2015) 

Totalt köpte Skanska Sverige AB (Inklusive SKI) belysningsarmaturer för XX miljoner kronor under 

2014. Av denna summa avropades ca XX miljoner kronor via de ramavtal som finns uppsatta med 

leverantörerna Cardi, Effekta, Fagerhults och Stockholm Lighting Company, se tabell 10. Av dessa 

materialleverantörer är Fagerhults överlägset störst med XX % av den totala volymen vilket syns i figur 

36.  

Tabell 10 - Inköpsvolym belysningsarmaturer 

Belysningsarmaturer Summa 

Ramavtalsvolym (2014) XX SEK 

Total volym (2014) XX SEK 

 

 

Figur 36 - Fördelning av ramavtalsvolym per leverantör (Belysningsarmaturer, 2014) 

Belysningsarmaturer 2014 

Fagerhults Belysning Sverige AB

Stockholm Lighting Company AB

Effekta Power Systems AB

Cardi Belysningsspecialisten AB
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Gapet mellan ramavtalsvolym och total volym innebär att avtalstroheten (andel av total volym som går 

via ramavtal) inom denna produktgrupp är relativt låg. Den ligger idag på ca 40 % vilket kan jämföras 

med målnivån 90 % som gäller för hela verksamhetsgrenen. Skanska Installation AB står för 98 % av 

den totala volymen som koncernen avropar och övriga verksamhetsgrenar ca 2 % vilket innebär att 

volymerna kommer nästan enbart från SKI, se tabell 11. Detta trots att Skanska AB har samma 

möjlighet att köpa in material via dessa avtal till projekten. Att inte köpa hela den potentiella volymen 

via ramavtal innebär att Skanska får sämre förhandlingskraft och lägre ÅOR från dessa leverantörer. 

Tabell 11 - Ramavtalsvolym per BU (Belysningsarmaturer, 2014) 

Köpande organisation Köpt volym (SEK) Andel av totalt 

Skanska Installation (SKI) XX 97,9 % 

BoKlok Byggsystem AB XX 1,0 % 

Hus Syd XX 0,5 % 

Hus Göteborg XX 0,3 % 

BoKlok Housing AB XX 0,1 % 

Region AoB Infraservice XX 0,1 % 

Hus Sydost XX 0 % 

Skanska Maskin AB XX 0 % 

EIP Skanska Maskin AB XX 0 % 

Väg & Anläggning Norr XX 0 % 

Hus Sthlm Syd XX 0 % 

Stora projekt XX 0 % 

Väg & Anläggning Syd XX 0 % 

Väg & Anl Stockholm XX 0 % 

Väg & Anläggning Väst XX 0 % 

Hus Norr XX 0 % 

Hus Sthlm Bostäder XX 0 % 

AoB Region Asfalt XX 0 % 

Infrastruktur XX 0 % 

Region AoB Betong XX 0 % 

Hus Väst XX 0 % 

Region V&A Mellansverige XX 0 % 

Nya Hem Öresund XX 0 % 

 

Den totala volymen (utanför ramavtalen) som fås i BI-verktyget stämmer däremot inte överens med 

verkligheten eftersom materialköpen ofta konteras felaktigt när materialet går via extern UE. Med 

felkontering menas här att kostnaderna inte kan härledas till rätt produkt för att de inte är märkta rätt på 

fakturan. Enligt BI köper Skanska in belysningsarmaturer för 104 miljoner kronor årligen totalt i 

Sverige. Om detta jämförs med den totala elinstallationskostnaden som var omkring XX miljarder 

(inklusive UE) under 2014 så fås att ca 3 % av totalkostnaden är belysningsarmaturer. När ett antal 

exempelprojekt analyserades låg armaturkostnaden däremot mellan 10-30 % i de enskilda projekten 

vilket innebär att den verkliga inköpsvolymen, och därmed potentialen är högre än vad BI antyder, se 

Bilaga I. Även kategoriansvarig 4 bekräftar att den verkliga andelen i enskilda projekt är långt över 3 %. 
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8.2.2 Ventilationsmaterial 

I denna kategori inkluderas ventilationsaggregat, kylbafflar, luftdon, spjäll, samt fläktar och fläktkåpor 

vilka är de material man har Sverige-avtal på i dagsläget, se figur 37.  

 

Ventilationsaggregat Kylbafflar Don och spjäll 

 

 

 
Fläktar och kåpor 

 

 

Figur 37 - Ventilationsmaterial 

Totalt köptes dessa produkter in till ett värde av XX miljoner kronor under 2014 där 

ventilationskategorin i sin helhet stod för drygt XX miljard kronor under samma tidsperiod. 94 % av 

dessa XX miljoner kronor kom från Skanska Installation vilket innebär att det är en liknande situation 

som för Belysningsarmaturer, se tabell 13. Tabell 13 visar att luftbehandlingsaggregat står för största 

andelen med drygt 50 % av den totala volymen. 
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Tabell 12 - Volym per BU, ventilationsmaterial 

Köpande organisation Köpt volym (SEK) 
Andel av 

total 

Skanska Installation (SKI) XX 94,0% 

58700 Hus Syd XX 4,5% 

58800 Hus Norr XX 0,4% 

58900 Hus Sydost XX 0,3% 

58500 Hus Göteborg XX 0,2% 

56999 BoKlok Housing AB XX 0,2% 

58600 Hus Väst XX 0,2% 

6800 EIP Skanska Maskin AB XX 0,2% 

58400 Hus Sthlm Syd XX 0,1% 

58100 Hus Sthlm Nord XX 0,0% 

58090 Hus Sthlm Bostäder XX 0,0% 

71100 Väg & Anläggning Väst XX 0,0% 

68000 Skanska Maskin AB XX 0,0% 

56100 Stomsystem XX 0,0% 

45500 AoB Region Asfalt XX 0,0% 

71600 Väg & Anläggning Norr XX 0,0% 

71900 IME XX 0,0% 

71400 Region V&A Mellansverige XX 0,0% 

 

Tabell 13 – Köpt volym (SEK) 

Produktgrupp Köpt volym (SEK) 

Don XX 

Fläktar XX 

Bafflar och 
fasadapparater 

XX 

Luftbehandlingsaggregat XX 

Spjäll, flödesdon XX 

Summa XX 

 

Från ramavtalsleverantörerna Halton, Systemair och Weland så var volymen drygt XX miljoner kronor 

under samma tidsperiod, se figur 38. När endast material inkluderas står Halton för den största andelen 

av ramavtalsvolymen (85,6%). Noterbart är däremot att det finns en post benämnd UE-

Luftbehandlingsinstallation där Systemair fakturerat XX miljoner kronor. På grund av att faktureringen 

sker som en totalsumma med både arbete och material kan information om hur stor del materialet är av 

denna post däremot inte hittas.  
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Figur 38 - Volym per leverantör 

På liknande sätt som med belysningsarmaturer så är totalsumman i BI lägre än i verkligheten eftersom 

materialinköpen inte taggas rätt från externa UE. Bilaga I visar exempelprojekt där andelen av 

totalkostnaden för dessa produktkoder tagits fram. Det syns tydligt att även inom dessa grupper är den 

potentiella volymen större än vad BI antyder.   

8.3 Underentreprenörer 

På grund av installationsbranschens maktstruktur är det inte lämpligt att tillhandahålla material åt en 

stor UE som redan har låga priser från grossisterna. Det gäller att rikta in lösningen mot mindre 

underentreprenörer som via Skanskas ramavtal då kan få skalfördelar trots sin storlek. Det finns även en 

vinning i att tillhandahålla åt nya, oprövade utländska UE eftersom materialförsörjningsrisken då kan 

minskas. Hos internationella underentreprenörer finns heller inte den rådande, svenska kulturen som 

säger att byggaren inte ska tillhandahålla material. Dessa är därmed lättare att övertyga att släppa delar 

av sitt materialansvar. (Produktionschef 2, Skanska)  

8.4 Sammanställning 

Tabell 14 visar en sammanställning av vilka typer av projekt, inom vilka produktgrupper och för vilka 

underentreprenörer det är lämpligt att börja tillhandahålla material. Projektet bör vara en 

totalentreprenad gentemot beställaren och ha upprepade arbeten vilket återfinns i både kontor och 

flerbostadshus. När det gäller själva produkten ska det vara möjligt att samla volym på ett fåtal 

produktnummer och leverantörer samt vara relativt enkelt att installera. I de produkter som valts finns 

det även ett färdigt ramavtal där avtalstroheten är låg (det vill säga potentialen att höja denna är stor). 

Underentreprenören ska ha relativt liten omsättning och gärna vara utländsk eftersom de har lättare att 

acceptera att byggaren tillhandahåller material. 

 

Köpt volym per avtalsleverantör (SEK) 

HALTON AKTIEBOLAG

SYSTEMAIR AKTIEBOLAG

WELAND LUFTBEHANDLING
AKTIEBOLAG
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Tabell 14 - Projekt, produktgrupp och underentreprenör 

Projekt ABT06, kontor eller flerbostadshus. 

Produktgrupp Armaturer, ventilationsaggregat, kylbafflar, 

luftdon, spjäll, samt fläktar och fläktkåpor 

Underentreprenör Liten omsättning, utländsk 
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9 Scenario Gyllene Ratten 
Detta kapitel beskriver ett scenario där Skanska tillhandahåller armaturer i projektet Gyllene Ratten. 

En jämförelse görs inom armaturgruppen för att se vilka prisskillnader det skulle bli om materialet 

köptes in via Skanskas egna ramavtal.  

En avgränsning görs till att exkludera ventilationskategorin eftersom bedömningen där lätt blir 

missvisande. Det är en stor andel kundanpassade lösningar, speciellt för luftbehandlingsaggregaten, som 

inte är direkt överförbara på ramavtalen vilket skulle ge en stor del subjektiva bedömningar.  

Scenarioprojektet Gyllene Ratten är ett flerbostadshus i stadsdelen Fruängen i södra Stockholm som var 

under produktion 2013-2015. Information om projektet och en bild över de färdigställda byggnaderna 

syns i tabell 15 och figur 39. 

Tabell 15 - Information Gyllene Ratten 

Projekt Gyllene Ratten 

Typ Flerbostadshus 

Storlek 13 000 kvm 

Antal huskroppar 2 st 

Antal våningar 6 st 

Antal lägenheter 166 st 

Storlek på lägenheter 41-106 kvm 

Balkong/uteplatser Ja 

Hiss Ja 

Parkeringsgarage Ja 
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Figur 39 - Projekt Gyllene Ratten 

För att göra en korrekt bedömning har den prissatta materiallistan från underentreprenören med det 

vinnande anbudet använts som grund i analysen, se bilaga . På grund av sekretess utelämnas priserna på 

produktnivå där jämförelsen endast görs procentuellt. Underentreprenörens fullständiga 

armaturförteckning samt de likvärdiga produkter där Skanska har ramavtal finns i figur 41. Det är inom 

dessa produkter som jämförelsen har gjorts, för att öka validiteten har listan kontrollerats av 

Kategoriansvarig 4. För att få en så rättvis jämförelse som möjligt har hänsyn tagits till armaturens 

design, bestyckningstyp, komplexitet och övriga tekniska egenskaper som exempelvis inbyggda 

rörelsesensorer för att hitta likvärdiga produkter. 

Figur 40 visar kostnadsfördelningen för de olika materialgrupper som ingår i projektet. Endast den 

faktiska materialkostnaden (inklusive UEs vinstpåslag) är redovisad där arbetskostnad och 

maskinkostnad är exkluderad för att ge en rättvisande bild. Belysningsarmaturer (exkl. nödbelysning) 

står för 26 % av den totala materialkostnaden inom elkategorin. Potentialen för kostnadsbesparingar är 

därmed väldigt hög där en liten procentuell skillnad ger stort utslag på sista raden.  
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Figur 40 - Summa materialkostnad Gyllene Ratten 

Tabell 15 nedan visar prisskillnaden för specifika produkter där första kolumnen är benämningen på den 

produkt som underentreprenören valt enligt handlingarna. Kolumn 2 är de likvärdiga produkter som 

Skanska har ramavtal på idag och som därmed kan tillhandahållas åt en UE istället för att köpas in via 

en entreprenad. Här ska dock tydliggöras att Ifö-armaturerna endast kan avropas via Skanska 

Installation vilket försvårar tillhandahållandet för just de produkterna. De är däremot inkluderade i 

kostnadsberäkningen för att spegla den verkliga potentialen med anvisat material inom 

belysningsarmaturer.  

Den totala materialkostnaden för belysningsarmaturer på projektet Gyllene Ratten var 1 922 976 SEK. 

En minskning med 12,7 % på denna kostnad innebär därmed en besparingspotential på 243 529 SEK, se 

Tabell 15. Totalt på hela elinstallationsanbudet som var på XX SEK innebär detta en besparing på XX 

%. Ekvationen nedan visar hur kostnadsbesparingen räknats ut där en jämförelse har gjort radvis på 

varje armatur som sedan summeras ihop. Att det för vissa rader är en väldigt stor prisdifferens kan 

exempelvis bero på att UE har ett fördelaktigt avtal med just den tillverkaren och just den produkten. 

Efter diskussion med Kategoriansvarig 4 verkar det även som att UE har valt fel armatur i fallet med 

Ensto AVR1.29E och tagit priset för en liknande, hälften så dyr modell, därav den stora differensen.  

Sx = Antal armaturer av typ x 
P1x = UEs styckpris för armatur x  
P2x = Skanskas styckpris för armatur x 
Tx= Transportkostnader för armatur x 
 

𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑟 (𝑆𝐸𝐾) = ∑ 𝑆𝑥(𝑃2𝑥 − 𝑃1𝑥)

𝑥

1

− 𝑇𝑥 , 1 ≤ 𝑥 ≤  16 

 

 

 

 -   kr

 500 000 kr

 1 000 000 kr

 1 500 000 kr

 2 000 000 kr

 2 500 000 kr

Summa elmaterialkostnad (SEK) 
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Tabell 16 - Kostnadsjämförelse mellan UE och Skanska för belysningsarmaturer. 

Prisdifferens belysningsarmaturer 

Produkt Underentreprenör Likvärdig produkt Skanska Antal  
Prisdifferens 

artikel (SEK) 

Prisdifferens 

artikel (%) 

Zero A.01, 3050-1-01, vit 1 x 

18 W L7V  

S.3803.14 MICROSLOT 

SQUARE LED 
166 XX kr -18% 

Ifö Electric, Opus 200 E75 

303 21 vit 1 x 52 W L5T 

Ifö Electric, Opus 200 E75 303 

21 vit 1 x 52 W L5T 
655 XX kr -15% 

Ensto, AVR320.2186D 2x18 

W L1.1T      

DISCOVERY SPACE FSQ 

2X18 PMMA WHITE 
112 XX kr -21% 

Thorn IK E70 710 72 1x 28 W 

L8U 

ZEST BASIC 1X28W WITH 

SOCKET 
167 XX kr -48% 

Ensto, AVR320.2186D 2x18 

W L2V      

DISCOVERY SPACE FSQ 

2X18 PMMA WHITE 
69 XX kr -21% 

Ensto, AVR320.218D 2x18W 

L1.2T       

DISCOVERY SPACE FSQ 

2X18 PMMA WHITE 
105 XX kr 40% 

Cardi Basic K2602280031 2 x 

28 W L10.1T  

Cardi Basic K2602280031 2 x 28 

W L10.1T  
92 XX kr -10% 

Cardi Basic K2602280001 2 x 

28 W L10.2T  

Cardi Basic K2602280001 2 x 28 

W L10.2T  
123 XX kr -1% 

Bega, 6013 1 x 26 W L3    
RONDO G2 C VISUAL WIDE 

2000LM 4K 
18 XX kr 10% 

Bega, 7237 3,4 W, LED L20     S.6090.18 MINIBLINKER 10W 18 XX kr 80% 

Bega, 2261 6,6 W, LED L4     

S.6240W.14 SKILL 

RECTANGULAR ALUGREY 

3200K 

17 XX kr -12% 

Ifö Electric, Opus 100 1 x 52 

W L6V  

Ifö Electric, Opus 100 1 x 52 W 

L6V  
53 XX kr -21% 

Ensto AVR1.29E, 2 x 9 W 

L11 
Ensto AVR1.29E, 2 x 9 W L11 37 XX kr 98% 

Glamox Luxo D20048164, 2 x 

26 W; L9    

PLEIAD G2 CMP245 POL.AL 

2X26FSQ 3K 
8 XX kr -30% 

Cardi typ Basic K2602140031 

2 x 14 W L10.1T  

Cardi typ Basic K2602140031 2 

x 14 W L10.1T  
5 XX kr -5% 

Ensto AVR1.29E, 2 x 9 W 

L11T   
Ensto AVR1.29E, 2 x 9 W L11 1 XX kr -30% 

Summa prisdifferens: 247 774 kr -13% 

 

Figur 41 nedan visualiserar andelarna material, arbete och extratillägg från elinstallationsanbudet, hur 

de fördelas upp samt hur stora de är. Den visar även hur materialet bryts ner till varje produktkategori 

där det är tydligt att belysningsarmaturer står för den största andelen av materialkostnaderna. Därefter 

bryts belysningsarmaturer ner ytterligare ett steg för att visa hur stor andel besparing som kan göras för 

projektet för just belysningsarmaturer. Materialet står alltså inledningsvis för 75 % av totalkostnaden i 

projektet (den vänstra stapeln). Av denna summa är 26 % belysningsarmaturer vilket visas i stapeln i 

mitten. Vidare kan en besparing på 13 % av denna volym göras i projekt Gyllene Ratten vilket visas i 

den högra stapeln.  
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Figur 41 - Visualisering av materialandelar 

9.1 Generalisering 

Om denna lösning skulle appliceras på hela Skanska så finns en stor besparingspotential. Ett antagande 

är här att material kan tillhandahållas för samtliga internationella elinstallationsinköp. I de studerade 

fallen varierade belysningsarmaturernas andel av totala anbudssumman med ungefär 20 procentenheter. 

I det projekt där armaturer hade den lägsta andelen var denna 12 % och i det projekt med den största 

andelen var siffran 33 %, se bilaga II. Detta visar att andelen kan skilja sig relativt mycket beroende på 

det specifika projektet och vilka armaturtyper som valts. En förenkling görs här till att endast räkna på 

andelen från scenarioprojektet där belysningsarmaturer stod för 18,4 % av projektsumman. Nedan visas 

ett räkneexempel där belysningsarmaturer tillhandahålls åt samtliga internationella UE. Siffrorna är från 

2014, Skanska hade då en total elinstallationsvolym från internationella underentreprenörer på XX 

SEK. Om samma procentuella besparing kan göras på denna volym som på scenarioprojektet så innebär 

det en kostnadssänkning med XX SEK årligen. 

𝐼 = 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑒𝑙𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑖𝑛𝑘ö𝑝 (𝑆𝐸𝐾) 

𝐴 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑏𝑢𝑑𝑠𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎 𝑒𝑙𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐺𝑦𝑙𝑙𝑒𝑛𝑒 𝑅𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 (𝑆𝐸𝐾) 

𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑒𝑙𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑖𝑛𝑘ö𝑝 (𝑆𝐸𝐾) = 𝐼 ∗
∑ 𝑆𝑥(𝑃1𝑥 − 𝑃2𝑥)𝑥

1

𝐴
 

𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 (𝑆𝐸𝐾) = 𝑋𝑋 ∗  
𝑋𝑋

XX
 = 906 880 𝑆𝐸𝐾  

Om detta sedan generaliseras vidare till att även inkludera svenska UE så blir besparingspotentialen än 

större. Det är däremot svårare att genomföra i detta segment eftersom svenska UE har ett större 

motstånd mot att gå med på denna lösning. Detta beror på kulturen i den svenska byggbranschen att UE 

traditionellt alltid har stått för sitt eget material. Med en total elinstallationsvolym på XX SEK under 

2014 och en besparingspotential på XX % så skulle det innebära en kostnadssänkning med XX SEK 

årligen. Ett validitetsproblem är att det omöjligt går att veta den exakta kostnadsbesparingen som går att 
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göra hos svenska UE eftersom prissatta materiallistor från dessa inte lämnas ut. Siffran nedan ger 

däremot en fingervisning om vilken potential till årlig besparing som finns.  

𝐸 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑙𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚 2014 (𝑆𝐸𝐾) 

𝐴 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑏𝑢𝑑𝑠𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎 𝑒𝑙𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝐺𝑦𝑙𝑙𝑒𝑛𝑒 𝑅𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 (𝑆𝐸𝐾) 

𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑙𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚 (𝑆𝐸𝐾) = 𝐸 ∗ 
∑ 𝑆𝑥(𝑃1𝑥 − 𝑃2𝑥)𝑥

1

𝐴
 

𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 (𝑆𝐸𝐾) = 𝑋𝑋 ∗  
𝑋𝑋

XX
 = 50 289 581 𝑆𝐸𝐾 
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10 Slutsats och rekommendationer 
Nulägesbeskrivningen, analysen och scenariot i de föregående kapitlen sammanfattas här i en slutsats 

som besvarar studiens forskningsfrågor. Från dessa slutsatser ges sedan en rekommendation till 

Skanska Sverige AB.  

Syftet med denna studie var att i ett första skede skapa en nulägesbeskrivning över hur utländska 

installationsentreprenörer arbetar med materialförsörjning till byggprojekt i Sverige vilket besvaras i 

forskningsfråga 1. Vidare besvarar Forskningsfråga 2 och forskningsfråga 3 vilka för- och nackdelar det 

finns med att Skanska tar över materialansvaret inom vissa projekt, produktgrupper och 

underentreprenörer. 

Forskningsfråga 1 

Hur kan materialförsörjningen från internationella installationsunderentreprenörer till Svenska 

arbetsplatser beskrivas? 

Från förstudiens datainsamling och de platsbesök som gjorts är bilden att de internationella 

installationsentreprenörerna har fullt ansvar över sin materialförsörjning till projekt i Sverige. De 

använder egna lösningar där varken Skanska centralt eller projektorganisationen är delaktig i att 

optimera dessa. Ingen av studieobjekten använder egna lastbilar utan de förlitar sig på 

tredjepartlogistiker, både Lettiska och Svenska, att leverera till projekten. Företag 1 som inte har en 

svensk filial köper största delen av sitt material från inhemska grossister och leverantörer. Detta 

lagerhåller de själva och skeppar sedan till projektet när en container är full. Företag 2 arbetar 

annorlunda där de inte har någon lokal lagerhållning själva utan beställer med direktleverans till 

projektet från både svenska och utländska grossister.  

Efter platsbesök på projekt i Stockholmsområdet framkom att det varit vissa svårigheter med 

försörjningen. En utmaning är exempelvis att det i projekt i innerstan är väldigt små etableringar vilket 

gör det svårt att lagerhålla en hel container med material. En annan är kommunikationssvårigheter 

mellan entreprenörens tredjepartlogistiker där projektorganisationen ofta inte vet när, hur och i vilken 

mängd materialen anländer. 

Forskningsfråga 2 

För vilka underentreprenörer, produktkategorier och projekttyper är det lämpligt att Skanska tar över 

materialansvaret? 

Efter att ha genomfört en studie av de kategorier inom Skanska där material tillhandahålls i dagsläget 

togs ett antal framgångsfaktorer fram. Denna analys låg sedan till grund för att hitta lämpliga områden 

inom installationsportföljen.  

Från nulägesanalysen ges en slutsats nedan för vilka projekt, vilka produkter och till vilka 

underentreprenörer det är lämpligt att tillhandahålla material vilket visas i tabell 17. De projekt som är 

bäst lämpade för tillhandahållet material är totalentreprenader (ABT06) inom kontor eller 

flerbostadshus eftersom Skanska i dessa fall lättare kan styra materialvalen redan i projekteringsfasen 

samt att de karaktäriseras av stor upprepning i arbetena. Genom att det är en totalentreprenad så kan 

Skanska centralt få projektet att använda produkter där det redan idag finns ramavtal som tillåter 
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Skanska Sverige AB att handla. För att underlätta genomförandet är det därför lämpligt att initialt rikta 

in sig på just dessa produkter med ramavtal på Sverigenivå eftersom det där inte krävs någon 

omförhandling. Inom installationsportföljen rekommenderas därför belysningsarmaturer, 

ventilationsaggregat, kylbafflar, luftdon, spjäll samt fläktar och fläktkåpor. Flera av dessa produkter 

karaktäriseras även av stora volymer i de enskilda projekten samt har en besparingspotential i och med 

gapet mellan dagens ramavtalsvolym och den totala volymen. De underentreprenörer där det är lämpligt 

att initialt genomföra detta på är utländska underentreprenörer med en relativt liten omsättning. 

Kulturella skillnader gör det lättare med en utländsk UE eftersom de inte anser att det är lika tabu att 

arbeta med tillhandahållet material som svenska UE gör.  

Tabell 17 - Områden där det är lämpligt att tillhandahålla material 

Projekt ABT06, kontor eller flerbostadshus. 

Produktgrupp Armaturer, ventilationsaggregat, kylbafflar, luftdon, spjäll, samt 

fläktar och fläktkåpor 

Underentreprenör Liten omsättning, utländsk 

 

Forskningsfråga 3 

Vilka för- och nackdelar finns det med att Skanska tar över materialansvaret inom de föreslagna 

områdena? 

Efter en analys av nuläget och scenariot ges här slutsatser som tar upp för- och nackdelar med att 

Skanska tillhandahåller material kontra att underentreprenören står för materialet. De för- och nackdelar 

som finns med att underentreprenören står för materialet finns i tabell 19 nedan. Fördelarna med att UE 

står för materialet är bland annat att Skanska kan lägga resurser på andra värdeskapande områden i och 

med att det krävs en del förberedelsearbete innan en potentiell besparing kan realiseras. Det gäller 

exempelvis IT-stödet i IBX för materialanskaffning som behöver utvecklas om UE ska ha möjligheten 

att själv sköta avropandet. En annan fördel med att UE står för materialet är att det inte behövs 

utvecklas nya rutiner i projekten eftersom underentreprenören har fullt ansvar för materialet själv.  

Nackdelarna med att underentreprenören står för materialet är att Skanskas möjligheter att styra vilket 

material som används blir mindre. Detta påverkar spårbarheten negativt och därefter även Skanskas 

möjligheter att uppnå sina mål om exempelvis noll etiska övertramp och noll miljöincidenter. Skanska 

tappar även förhandlingskraft mot ramavtalsleverantörer eftersom den fulla materialvolymen inte 

utnyttjas. Anvisat material skulle minska gapet mellan ramavtalsvolym och verklig volym inom de 

utvalda produktgrupperna och ge möjlighet att utnyttja de skalfördelar som finns inom en så stor 

organisation som Skanska.  
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Tabell 18 - Underentreprenör står för material 

Underentreprenör står för materialförsörjning 

Fördelar Nackdelar 

Fokusera på andra värdeskapande områden 

Förenklad arbetssituation i projekten 

Mindre krav på tekniska lösningar för 

materialanskaffning 

Svårare att styra materialval 

Sämre förhandlingskraft  

Sämre utnyttjande av skalfördelar 

 

Det finns ett antal fördelar med att Skanska tillhandahåller material åt vissa underentreprenörer inom 

installationsportföljen. Dessa inkluderar en ökad ramavtalsvolym hos utvalda leverantörer som ger både 

ett förbättrat förhandlingsläge samt lägre enhetspriser. De lägre priserna hänger även ihop med att 

grossister och UE i många fall kan lyftas ur försörjningskedjan vilket minskar antalet mellanhänder. Att 

Skanska står för materialet ger även en större pristransparens som tydliggör det verkliga materialpriset. 

Detta gör att underentreprenörerna i framtiden kan gå mot att förändra sin affärsmodell till att ta ut sin 

vinstmarginal på själva utförandet vilket är där de skapar det egentliga värdet åt projekten. 

Tillhandahållet material går även hand i hand med Skanskas vision om noll förlustprojekt, noll 

miljöincidenter, noll arbetsplatsolyckor, noll etiska övertramp och noll kvalitetsfel eftersom man på ett 

bättre sätt kan säkerställa att alla underliggande krav på produkter och leverans uppfylls. Vid köp av 

utländska underentreprenörer ger kontroll över delar av materialflödet dels en minskad risk men även en 

möjlighet att öka volymen genom att det underlättar genomförandet vid exempelvis kontorsprojekt. 

De nackdelar som är kopplade med att ta över materialförsörjningen är ett ökat ansvar där det 

exempelvis vid leveransfel uppstår en situation där underentreprenörens arbete blir lidande på grund av 

Skanskas misstag. Detta gör även gränsdragningslistorna mer komplicerade där det måste vara väldigt 

tydligt hur ansvarsfördelningen ser ut under garantitiden. Relationerna med grossister och UE riskerar 

att försämras i och med att denna lösning sätter press på deras nuvarande affärsmodell. Grossisterna vill 

inte tappa materialvolymen och genom kulturen i byggbranschen så tar UE ut marginal på materialet. 

Att UE inte har ansvar för sitt eget material riskerar även att skapa ett sämre materialutnyttjande med 

högre spillmängder som följd. 
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Tabell 19 – För- och nackdelar, Skanska tillhandahåller material 

Skanska tillhandahåller material 

Fördelar Nackdelar 

Ökad ramavtalsvolym 

Konsolidering på få leverantörer 

Färre mellanhänder 

Potentiellt lägre materialpriser 

Förhandlingsstyrka mot tillverkare/grossister 

Större pristransparens  

UE tar marginal där värde skapas 

Ökad spårbarhet 

Säkerställer Fem Nollor 

Riskminskning vid nya internationella UE 

Ökad internationell volym 

Hjälper utländska UE in på kommersiella projekt 

Ökat ansvar 

Leveransfel drabbar UE 

Ökad administration 

Svårare med gränsdragningslistor 

Risk för försämrade relationer 

Sämre materialutnyttjande (spill) 

 

 

 

10.1 Rekommendation till Skanska 

Det resultat och de slutsatser som presenterats tyder på att det finns stor besparingspotential samt 

möjlighet för Skanska att komma närmare visionen om “Fem nollor” om tillhandahållet material införs. 

Fördelarna överger de nackdelar som finns med tanke på risk för försämrade relationer, ökad 

administration och ökat ansvar. Den rekommendation som ges till Skanska är därmed att initialt börja 

med tillhandahållet material inom produktgruppen belysningsarmaturer för bostadsprojekt och åt 

internationella underentreprenörer.  

Skanska rekommenderas att initialt införa denna lösning i ett lämpligt pilotprojekt som till stora delar 

liknar det scenarioprojekt, Gyllene Ratten, som valts i denna studie. Från pilotprojekt kan erfarenheter 

dras och verklig kostnadsdata fås som tydliggör om tillhandahållet material bör införas i större skala. 

Projektet bör därmed vara ett flerbostadshus eftersom dessa innehåller relativt få produkter med höga 

volymvärden inom just armaturkategorin. Det är även en fördel om det är ett projekt med höga 

armaturkostnader eftersom en procentuell besparing då ger större utslag på sista raden i projektet.  
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Rekommendationen till Skanska är även att använda sig av en internationell underentreprenör eftersom 

de är mer öppna till att använda förändrade arbetssätt jämfört med nationella leverantörer. Detta är även 

lämpligt just för bostadsprojekt eftersom det är inom detta segment som Skanska historiskt har använt 

sig av internationella underentreprenörer. I ett tidigt skede bör Skanska projektera in vilken typ av 

produkter som ska användas i projektet eftersom det är en förutsättning för tillhandahållet material att 

produkterna tillhör fabrikat som Skanska Sverige AB har ramavtal på. För att underlätta genomförandet 

är det även lämpligt att välja ett projekt med en projektchef som har erfarenhet från internationella 

underentreprenörer. Punktlistan nedan sammanfattar de rekommendationer som ges till Skanska Sverige 

AB. 

● Införa tillhandahållet material för: 

○ Belysningsarmaturer 

○ Bostads- och kontorsprojekt 

○ Internationella underentreprenörer 

● Pilotprojekt med följande egenskaper: 

○ Flerbostadshus 

○ Höga armaturkostnader 

○ Möjlighet att projektera in produkter där det finns ramavtal 

○ Projektchef med erfarenhet av internationella UE 
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11 Diskussion 
Här ges författarna möjlighet att föra en diskussion och reflektera kring hur studien har genomförts, 

vilka utmaningar som funnits samt en utvärdering av de valda datainsamlings- och analysmetoderna. 

Utöver det ges förslag på framtida studieområden som Skanska kan fokusera på för att bygga vidare på 

resultatet i denna rapport.  

Studien inleddes med en fas där problemområdet skulle fastställas, vi fick därmed inget konkret område 

tilldelat från Skanska utan det var upp till oss själva att hitta det. Detta var såklart både utmanande och 

väldigt roligt i och med att vi själva kunde välja ett problem som vi tyckte var intressant. Utmaningen 

låg i att problemet både skulle uppfylla Skanskas behov på ett konkret förbättringsförslag och LTUs 

krav på akademisk höjd. Här fördes en diskussion under en längre tid med våra båda beställare om 

vilken vinkel som skulle kunna uppfylla dessa något motstående behov. Till slut landade vi i en 

inköpsrelaterad problemställning som hade en internationell prägel vilket vi tyckte var väldigt 

spännande. En annan utmaning var att sätta sig in i byggbranschen som ingen av oss hade så stor 

erfarenhet av sedan tidigare. Det är en komplex, projektdriven bransch som är uppbyggd av ett stort 

antal stora och små aktörer som tillsammans skapar värde. Att lära sig denna struktur tog en tid men vi 

känner båda att detta examensarbete har gett oss en bra grund att stå på inför en fortsatt karriär inom 

byggbranschen. 

Datainsamlingen var något som skulle visa sig vara svårare än vi först insåg när vi gav oss in i detta 

projekt. Främst den kvantitativa datan var utmanande att samla in eftersom Skanska är en väldigt 

decentraliserad organisation med ibland vattentäta skott mellan olika delar. All den högupplösta 

projektdata som vi från början hade hoppats kunna hitta fanns inte alltid att tillgå. Här hjälpte det 

däremot väldigt mycket att vi har funnits på plats på huvudkontoret i Stockholm under hela studiens 

genomförande. Det har varit ovärderligt att ha all den kunskap och erfarenhet som medarbetarna på 

inköp besitter nära till hands. När det kommer till den kvalitativa datan så har insamlingen gått väldigt 

bra. Vi har genomfört ett stort antal intervjuer och vi uppskattar verkligen att alla tog sig tid ur sin 

arbetsdag att besvara våra frågor och hjälpa vår studie framåt. Gällande valet att studera ett verkligt 

scenarioprojekt så var det en metod som gav möjligheten att synliggöra en konkret besparingspotential 

till Skanska. Som tidigare nämnt så ska man dock vara försiktig med att generalisera denna 

kostnadsminskning till andra projekt och verksamhetsområden.  

11.1 Framtida studier 

Det finns en rad områden för framtida studier som ligger utanför detta examensarbetes ramar. En 

avgränsning gjordes till att enbart jämföra kostnader på belysningsarmaturer men det finns som tidigare 

nämnt även andra produktkategorier där det kan finnas besparingspotential. Inom ventilationskategorin 

finns det SE-avtal på bland annat ventilationsaggregat och en prisjämförelse på likvärdiga produkter 

inom denna grupp hade varit en logisk utökning av denna studie på grund av det stora volymvärdet på 

just denna produkt. Att även studera synligt material inom rörkategorin är ett alternativ där Skanska kan 

skapa ett Bästa Val sortiment som utöver en kostnadsbesparing ger valmöjligheter åt slutkunden att 

styra över utformningen av sin lägenhet, se bilaga IV. Med synligt material menas här exempelvis 

blandare, badkar, tvättställ. VSAB skulle även kunna utformas att även innefatta förslag på produkter 

och varumärken som Skanska har SE-avtal på.  
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Ett annat område är att utreda ytterligare hur pilotprojektet ska läggas upp samt hur man på bästa sätt 

implementerar lösningen. Här är det viktigt att välja ett projekt som inte är i produktionsfas så att 

Skanska redan i projekteringsskedet kan välja material som det finns SE-avtal på. Från pilotprojektet 

kan erfarenheter dras som kan visa om detta är möjligt att skala upp i framtiden. Ett område som denna 

studie inte analyserat är exempelvis vilka administrativa kostnader som skulle tillkomma vilket är något 

som pilotprojektet kan besvara. 

Med det nya affärssystem som implementeras kommer möjligheten för UE att själv avropa material till 

projekten att tas bort. Detta är något som försvårar implementeringen av denna studies 

rekommendationer och ett framtida arbete är därför att undersöka hur detta stöd kan införas i Oracle 

Fusion. Om tillhandahållet material ska fungera långsiktigt så måste även en modell för vinstfördelning 

skapas. Att införa en lösning som enbart skapar värde och ger en kostnadsbesparing åt Skanska blir 

svårare att implementera i och med att UE då kommer motsätta sig denna. Här finns möjlighet att skapa 

en win-win situation där både UE och Skanska ser ett värde. Exakt hur denna modell ska se ut hade 

kunnat vara ett ämne för en framtida studie. Nedan sammanfattas de rekommenderade framtida 

studieområdena. 

● Göra en kostnadsjämförelse inom fler produktgrupper 

● Utreda synligt material 

● Utreda möjlighet att skriva in konkreta varumärken/produkter i VSAB 

● Hitta ett konkret pilotprojekt 

● Utreda möjlighet för UE att avropa i Oracle Fusion 

● Skapa en vinstfördelningsmodell mellan Skanska och underentreprenör 
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13 Bilaga I - Kostnadsuppgifter Belysningsarmaturer 
 

Patienthotellet i Sunderbyn 

 

 

Kv Lustgården (Entré Lindhagen) 
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Skatteskrapan 

 

 

14 Bilaga II - Volym inom exempelprojekt 
Volymen som tagits fram ur Business Intelligence-systemet ger inte en korrekt bild av verkligheten 

eftersom produktkoden ofta specificeras på fel sätt. För att få en uppskattning av hur stort gap det finns i 
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dessa siffror används några exempelprojekt för att göra en generalisering av den verkliga totala 

volymen. Produktkodernas kostnad i förhållande till den totala installationskostnaden (inklusive UE) 

ger en bild av hur stor andel denna produktkod kan stå för. I projekten som analyserats har Skanska 

Installation stått för hela entreprenaden eftersom det är i dessa projekt som specificeringen av 

produktkoderna är korrekt. Om externa UE används så specificeras dessa istället som ‘Övrigt 

elmaterial’ eller liknande vilket gör att det inte går att se den verkliga kostnaden per materialgrupp.  

 

Belysningsarmaturer 

 

Tabell 20 - projektanalys 

 Kv Lustgården Skrapan Patienthotellet 

i Sunderbyn 
Gyllene Ratten* 

Typ av projekt Kontor 

(Nybyggnation) 

Kontor och bostäder 

(Ombyggnation) 
Hotell 

(Nybyggnation) 

Flerbostadshus 

(Nybyggnation) 

Byggnationsår 2011-2014 2005-2007 2012-2014 2012-2015 

Storlek 83 000 m2 59 000 m2 6000 m2 166 lägenheter 

13 000 kvm 

El-entreprenör Skanska Installation Skanska Installation Skanska 

Installation 
UE1 

Summa 

belysningarmaturer 

(SEK) 

12 741 000 13 137 000 2 259 000 1 922 000 

Totalsumma 

elinstallation (SEK) 
45 872 000 109 104 000 6 694 000 10 442 576 

Andel (%) 27,7 % 12,0 % 33,7 % 18,4 % 

*Anbud i EUR, omräknat till SEK enligt kurs 9,3 SEK/EUR. 

 

Ventilation 
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Tabell 21 - projektanalys 

 Klipporna /  Hyllie Hus 1 Rättcentrum Malmö 

Typ av projekt Kontor Kontor / offentlig byggnad 

Byggnationsår 2012-2014 2013-2015 

El-entreprenör Skanska Installation Skanska Installation 

Don (5852) (SEK) 39 294 1 677 711 

Fläktar (5853) 

(SEK) 

112 265 825 629 

Bafflar (5858) 882 847 1 646 931 

Luftaggregat (5930) (SEK) 1 150 000 288 867 

Spjäll (5932) 

(SEK) 

378 379 1 340 684 

Summa don, fläktar, bafflar, 

aggregat och spjäll (SEK) 
2 562 786 5 779 822 

Totalsumma vent-installation 

(SEK) 
3 870 810  14 690 627 

Andel (%) 66 % 39 % 
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15 Bilaga III - ABC-kalkylering material 
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16 Bilaga IV - ABC-kalkylering synligt material 
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17 Bilaga V - Elmaterial Gyllene Ratten 

 

 

 

 

 


