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  Internationella inko p 

-En fallstudie av prefabricerade betongelement  

 Arbetet behandlar ett internationellt inköpsförslag av prefabricerade betongelement till ett 

bostadshus vid namn Väven, som ska byggas i centrala Norrköping. Där en undersökning av 

möjligheterna med att köpa in prefabricerade betongelement internationellt kommer studeras.   

Emil Jonsson 

Linköpings universitet 

Norrköping 

2013-**-**                          
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FÖRORD  
 

Examensarbetet är ett avslutande moment för Högskoleingenjörsutbildningen i 

byggnadsteknik som har skrivits under våren 2013 för Institutionen för teknik och 

naturvetenskap (ITN) vid Linköpings universitet. 

Studien är utfört åt ED Bygger Drömmar AB. 

Jag finner att arbetet har varit intressant, lärorikt och roligt. Ämnet är högst aktuellt, 

då jag tror de flesta byggföretag vill spara in pengar på byggnadskostnaden. 

Jag vill rikta ett stort tack till Anders Whass på ED Bygger Drömmar AB som har gjort 

denna rapport möjlig. Han har tagit sig tid och tänkt igenom en bra uppgift och 

kommit med värdefull information.  

Vill även passa på tacka Linda Berg på JM Bygg AB, Robert Ruther på Skanska Sverige 

AB, Ingvar Hermansson på Peab Sverige AB, Vilma Novikaite på Botrygg AB i Linköping 

och projektledarna på ED Bygger Drömmar AB som ställt upp på att intervjuer och gett 

mig många goda råd och synpunkter. 

Vidare så vill jag tacka min handledare på skolan Anders Vennström för hans 

synpunkter och information till rapporten samt min examinator Dag Haugum. 

Norrköping ...... 2013-03-17  

Emil Jonsson 



 II  

SAMMANFATTNING  
 

Byggmaterial utgör närmare 45 procent av byggkostnaden i ett projekt vilket gör att 

många företag ser potential i att köpa in byggmaterial från andra länder då de svenska 

materialpriserna i många fall är högre. Med lägre inköpspriser på material ökar även 

möjligheten att gå ner det lilla extra i pris som krävs för att få nya byggprojekt. 

Syftet med examensarbetet är i huvudsak att studera internationella inköp med 

inriktning på prefabricerade betongelement och att rekommendera hur företag kan 

arbeta vid en upphandling internationellt och ge företag en bra plattform med 

information om hur man undviker de risker som kan uppkomma när man utför 

internationella inköp. 

För att samla in den information som behövdes för studien skickades ett frågeformulär 

ut till fyra stora byggföretag i Sverige. Detta gjordes i ett tidigt skedde för att samla in 

empirisk data som jag kunde jobba vidare med. De intervjuade är involverade i 

internationella inköp av prefabricerade betongelement. Det skickades även ut ett 

frågeformulär till projektledarna på ED Bygger Drömmar för att få en inblick i hur deras 

inköpsprocess ser ut idag. 
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1 INLEDNING 
Arbetet behandlar ett internationellt inköpsförslag av prefabricerade betongelement till ett 

bostadshus vid namn Väven, som ska byggas i centrala Norrköping. Där en undersökning av 

möjligheterna med att köpa in prefabricerade betongelement internationellt kommer studeras. 

På senare år har det industriella affärsklimatet förändrats, vilket har tvingat industrier att anpassa sig 

till ändrade förutsättningar. Enligt Byggkommissionens utredning (SOU 2002:115) tycks inte 

byggindustrin ha påverkats av de externa faktorerna i samma utsträckning. I jämförelse med andra 

industrier anses den tekniska utvecklingen inom byggindustrin vara långsam och branschen kritiseras 

för att ha begränsad konkurrens, kvalitetsbrister och låg produktivitet. Det har dessutom debatterats 

intensivt om de höga byggkostnaderna i Sverige. 

Inom byggbranschen baseras slutprodukterna till stor del på inköpta varor och tjänster. Sveriges 

Byggindustrier skriver i sin rapport (2007) att materialkostnaderna står för ca 45 procent av 

byggkostnaden i ett byggprojekt. Detta i kombination med att priserna på byggmaterial har ökat 

kraftigt under flera år har lett till att de stora byggföretagen lagt allt större fokus på inköp och 

leverantörshantering. En del har även börjat göra inköp av material och tjänster på den 

internationella marknaden eftersom det där finns möjligheter att hitta lägre prisnivåer än i Sverige. 

En ökad import av byggmaterial ger byggföretag möjlighet att sänka inköpskostnaderna genom att 

hitta nya inköpsvägar, dessutom ökar den konkurrensen och tvingar fram en prisanpassning hos 

byggmaterialleverantörerna på den svenska marknaden. Vid inköp av byggmaterial är det viktigt att 

flera faktorer utöver priset beaktas, några av dem är kvalitetsfrågor, leveranstrygghet och garantier. 

Det räcker inte att priset på materialet är lågt eftersom många andra faktorer påverkar 

totalkostnaden kopplad till ett inköp. Boverket(2005)  skriver i sin rapport att byggmaterial med 

bristande kvalitet, låg standard etc. resulterar i ökade kostnader för nästa led, vid transport, lagring 

och inte minst på byggarbetsplatsen. Därför är det viktigt att ett antal olika parametrar beaktas i 

samband med val av leverantörer för att därigenom få ett lyckat utfall vid materialinköpen. Vid 

internationella inköp1 är spelreglerna oftast annorlunda än vid inhemska, vilket ökar riskerna och 

komplexiteten. 

1.1  Syfte 

Syftet med rapporten är att bedöma möjligheterna och riskerna med att köpa in prefabricerade 

betongelement internationellt. 

1.2  Frågeställning 

 

– Vad finns det för möjligheter med internationella inköp? 

– Vilka risker finns det som är direkt kopplade till internationella inköp? 

– Vad bör tas hänsyn till vid internationella inköp av prefabricerade produkter? 

1.3  Avgränsningar 

Detta arbete behandlar projektet Väven som ED Bygger Drömmar AB ska uppföra. Studien behandlar 

tjänsteinköp som är skräddarsytt för just prefabricerade betongelement. 



 
 

 
 

Då projektets byggstart är schemalagt höst 2013 så kan inte upphandlingsfasen för just projektet 

Väven studeras. Studien kommer då istället inriktas på en allmän beskrivning av viktiga faktorer vid 

internationella inköp. Eftersom de flesta risker och möjligheter är likadana i samband med 

internationella inköp kommer studien beskriva internationella inköp i sin helhet, men i en avslutande 

del ange slutsatser i samband med inköp av prefabricerande betongelement.  

1.4 Metod   

1.4.1 Litteraturstudie 

För att förstå Prefabproduktionen och produkten betongelement har insamling av information skett 

genom söktermer som betongelement, prefabricerad och Prefab. 

Information av internationella inköp har hittats genom söktermer som upphandling, internationell 

upphandling och internationella inköp. 

1.4.2 Intervjuer 

Intervjuer med svenska företag som köper in prefabricerade betongelement internationellt gjordes i 

ett tidigt skedde då jag kände att jag var relativt ny på området och behövde en bra grund med 

kunskap för att komma igång med studien.  Med hjälp av informationen av intervjuerna hade jag bra 

synpunkter på problemområdena som jag kunde forska vidare inom. 

Det gjordes även intervjuer med ED Bygger Drömmars projektledare för att få en inblick i hur de 

jobbar med inköp. 

1.4.3 Utförande 

Allt startade genom ett telefon samtal med Anders Whass på ED Bygger Drömmar AB där idéer på 

alternativa studier presenterades, vid det första mötet presenterades en ide om att kolla på 

internationella inköp av prefabricerade betongelement till ett bostadshus.  

Då företaget inte jobbat med internationella inköp tidigare påbörjades en undersökning av att hitta 

iﾐterﾐatioﾐella iﾐköpare på ﾐågra av de ”stora” H┞ggföretageﾐ i Sverige.  

Ett frågeformulär bestående av tre frågor skickades ut, då frågorna i ett frågeformulär lätt kan 

misstolkas gjordes frågeformuläret kort och direkt på problemområdena. 

Det gjordes även en informationssökning kring problemområdena för att få den litteratur som 

behövdes för att genomföra studien.  

1.4.4 Konsekvenser av metodval 

Källkritik 

De flesta av källorna som finns idag på prefabricerade betongelement är skrivna av leverantörerna 

själva, vilket kan göra att de är partiska och att respektive för- och nackdelar kanske är lite förvridna.  

Den fakta om internationella inköp i skrivna källor som hittades var skriven för ett antal år sedan. 

Detta kan medföra att visa lagar och bestämmelser som gällde då inte gäller idag. 

 

 



 
 

 
 

Intervjuer 

Intervjuerna skedde via mailkonversationer och telefoni, detta för att betongelement köps in från 

respektive företags huvudkontor och möjlighet till intervju på plats blev för svår att genomföra. 

 

  



 
 

 
 

2 LITTERATURSTUDIE 
I detta kapitel ges en beskrivning av prefabricerat byggande med en koppling kring problemområdet. 

I de första avsnitten ges en beskrivning av produkten betongelement.  

2.1 Allmänt betongelement 

Ett betongelement definieras som en konstruktionsdel som monteras som en hel skiva. 

Prefabricerade betongelement produceras väderskyddat och under kontrollerade förhållanden på en 

fabrik. De prefabricerade betongelement som ska fungera som stomme specialtillverkats efter 

kundens behov och transporteras direkt till byggarbetsplatsen, där de sätts ihop av fackkunniga 

montörer. (Bygga med prefab 2013) 

2.2 Beskrivning av prefabricerat byggande 
Prefabricering betyder industriellt förtillverkade produkter. Prefabricering brukar delas in i slutna 

system och öppna system. 

Slutna system är företagsspecifika byggmetoder och komponenter, de är unika och 

konkurrenskraftiga system då komponenterna inte är kombinerbara eller utbytbara. 

Öppna system innebär att de är måttstandardiserade och industriellt tillverkade av fritt 

kombinerbara byggnadsdelar och komponenter, vilken innebär att vem som helst kan använda 

systemet utan att bli beroende av en tillverkare eller specifik entreprenör. (Adler 2005) 

Måttstandarder gör att de kan tillverkas industriellt men ändå sammanbyggas med andra 

byggelement med minsta möjliga justeringsarbete och materialspill. 

Industriellt byggande innebär att en stor del av byggandet sker i form av prefabricerade delar. 

Industriellt byggande eftersträvar ett effektivare sätt att utnyttja resurser och kompetens med hjälp 

av förtillverkade byggelement och tekniska plattformar. (Boverket 2008) 

2.3 Miljö 

Byggamedprefab (2013) nämner i sin studie byggmedprefab att betong står emot fukt och möglar 

inte. 

Betong är enligt Svensk betong ett hållbart material med långlivslängd. De poängterar även att det 

krävs enorma mängder energi vid cementtillverkningen och utsläppen vid cementtillverkning 

motsvarar fyra-fem procent av världens totala koldioxidutsläpp. 

Svensk betong nämner även att ser man över hela byggnadens livscykel är betongen det 

energisnålaste materialet, då det är en tungstomme med värmetrögt material som kan ta upp och 

lagra överskottsvärme eller kyla, avge värme när det är kallt och avge kyla när det är 

varmt.(Svenskbetong, Betong & miljö 2013) 

Finja (2013) som är en betongleverantör nämner i Hållbart byggande att i och med de nya 

byggnadsteknikerna där vi bygger höga hus spelar betongstommar en central roll vilket bidrar till att 

stora energibesparingar. 



 
 

 
 

 
Bild 1 Visar energiåtgången för lätt respektive tungt hus. 

2.4 Betongen blir smartare 

Finja (2013) säger i sin studie om Hållbart byggande att cementtillverkningen leder till höga utsläpp 

av koldioxid, även om den binder en liten del av sin koldioxid under användningen och återvinningen. 

Framsteg av tillverkningen har gjorts de senaste åren och ytligare effektiviseringar beräknas genom 

ökad användning av alternativa bränslen och smartare processlösningar. Avskiljning och lagring av 

koldioxid är en lovande teknik och det finns förhoppningar att den kan radikalt minska branschens 

utsläpp av växthusgaser.  

Cementa är en stor cementtillverkare i Sverige och under 2004 till 2007 har de minskat sin koldioxid 

utsläpp med elva procent och även ökat sin användning av alternativa bränslen med 34 %. 

 

  

Bild 2: Jämförelse av nettoutsläpp 1990 och 2010 Bild 3: Jämförelse av användning av alternativa 

bränslen mellan 2004 och 2007 (+34%) 

 

 



 
 

 
 

2.5 Prefabricerade betongprodukter 

 
I rapporteﾐ ”Slöseri i byggprojekt” preseﾐterade Josephsoﾐ oIh Saukkoriipi ふヲヰヰヵぶ att det finns stor 

potential till att bygga mer resurssnålt. I studien visar Josephson och Saukkoriipi att upp till en 

tredjedel av resursförbrukningen i byggprocessen är slöseri. Av det motsvarar cirka tio procent 

stillastående maskiner, materialspill och väntan, tio procent är fel och kontroller. Resterande del, ca 

tolv procent, är knutet till sjukdomar och arbetsrelaterade skador. För att lyckas industrialisera måste 

kunden sättas i centrum, projektering, planering och samverkan förbättras, informations- och 

kommunikationsteknologi användas samt en integrering av logistik och inköp ske. Ett annat sätt att 

effektivisera är att koncentrera sig på att standardisera byggsystem. 

 

Med prefabricering flyttas delar av produktionen från en provisorisk etablerad arbetsplats till fast 

industri. Byggamedprefab nämner i sin rapport (Bygga med prefab 2013) genom Diagram 1 att 

används prefabricerade produkter ökar produktivitet på byggarbetsplatsen vilket resulterar i kortare 

byggtider. De skriver även att det inte bara är gjutningens tid som minskar, utan processen blir 

effektivare och personalen på arbetsplatsen kan minska vilket gör att omkostnaderna blir lägre.  

 

Diagram 1 Jämförelse produktionstid, husbyggnad, (Bygga med prefab) 

2.6  Upphandling 

 

Enligt kammarkollegiet kan en upphandling delas in i tre steg: 

1. Förbereda 

2. Genomföra 

3. Följa upp 

Dessa tre steg utvecklas nedan. 

(Upphandlings stöd 2013) 

 



 
 

 
 

2.6.1 Förbereda 

 

Kammarkollegiet nämner i (Upphandlings stöd 2013) att ett bra sätt att börja varje projekt är att 

skaffa sig den kunskap man behöver för att få förstå upphandlingsområdet och att vara lyhörd för 

motpartens villkor och arbetssituation. Detta i sin tur kan resultera i att upphandlingsarbetet går 

smidigare vilket leder till en bättre affär. 

Har man ingen koll på den marknad man jobbar i kan detta leda till att krav sätts som leverantören 

har svårt att nå upp till, vilket kommer resultera i att leverantörerna sätter ett högre pris eller helt 

avstår att lämna anbud. En god utformad marknadsanalys är att rekommendera då det är lättare att 

utforma ändamålsenliga krav i förfrågningsunderlaget samt att projektet kommer få god konkurrens 

vid upphandlingen. 

Lagar och praxis ändras tillsammans med utvecklingen så det gäller att alltid vara uppdaterad och 

påläst om de senaste ändringarna. 

Rollen som upphandlare gör att inköpare har ett övergripande ansvar för en affärsmässig 

upphandlingsprocess, men upphandlaren ansvarar även för: 

- Utformningen av förfrågningsunderlaget i sin helhet 

- Informationen till företagen under upphandlingsprocessen 

- Kvalificering av leverantören 

- Prövning och utvärdering av anbuden 

Sammanfattning av förberedande steget 
Kom ihåg att beskriva det aktuella behovet noga, eftersom detta kommer vara grunden i 

förfrågningsunderlaget. 

Tänk på att försöka ge anbudsgivaren en viss frihet så att han själv kan komma med förslag på 

lösningar. 

Sätt dig in i upphandlingsområdets marknad och definiera dess behov. 

Frågor som en upphandlare bör fundera över: 

- Vilka leverantörer finns på marknaden? 

- Är de krav vi ställt rimliga? 

- Vilken form av konkurrens finns på marknaden, sker denna genom pris eller kvalitet? 

(Upphandlings stöd 2013) 

2.6.2 Genomföra 

Kammarkollegiet nämner i (upphandlings stöd 2013) att en avgörande faktor för att en affär ska bli 

bra är ett väl utformat förfrågningsunderlag. 

Dessa sex punkter är en bra grund att ha med i ett förfrågningsunderlag: 

- Krav på leverantören 



 
 

 
 

- Krav på varan eller tjänsten, denna specifikation ska vara väl formulerad så den beskriver 

upphandlingsföremålet. 

- Anbudsvärdering (Vad är det företaget anser vara fördelaktigt, lägst pris?) samt 

tilldelningskriterier 

- Allmän orientering om upphandlingen  

- Administrativa villkor för upphandlingens genomförande 

- Kommersiella villkor som ska gälla under avtalstiden 

Ett företag som inte jobbar för en myndighet behöver inte ange några tilldelningskriterier men detta 

kan vara bra göra ändå, om man som inköpare är medveten om sitt behov, man kan då styra 

leverantören emot de behov du som inköpare har för just ditt specifika projekt.  

Kammarkollegiet nämner några exempel på tilldelningskriterier: 

- Pris 

- Driftkostnader 

- Kostnadseffektivitet 

- Kvalitet 

- Miljöegenskaper 

- Leveranstid  

- Estetiska, funktionella och tekniska egenskaper 

- Service och tekniskt stöd 

Eftersom några av dessa tilldelningskriterier är väldigt centrala inom internationell handel kommer 

dessa beskrivas mer utförligt under internationella inköp 3.8.1 

Sammanfattning av genomförande steget 
Säkerställ alltid att förfrågningsunderlaget: 

- Tillgodoser verksamhetens behov 

- Utnyttjar den konkurrens som finns på marknaden 

- Är rättssäkert och effektivt upphandlas 

- Har med de tilldelningskriterier inköparen anser vara viktiga för denna upphandling. 

(Upphandlings stöd 2013) 

2.6.3 Följa upp 

En förutsättning för att en uppföljning ska vara möjlig är att avtalsvillkoren formuleras tydligt och 

lämnar litet utrymme för missförstånd och tolkning. Utvärdera hur det har gått, har alla leveranser 

skett i tid, är kvalitén den som utlovats. Har leverantören uppnått de mål som på förhand bestämts 

och har upphandlingen fungerat. 

Sammanfattning av genomförande steget 

Tänk på hur avtalsvillkoren och förfrågningsunderlaget utformas för detta leder till hur pass väl 

avtalet kan följas upp. (Upphandlingsstöd) 

 



 
 

 
 

2.3 Internationella inköp 

2.3.1 Inköpsprocessen i ett byggföretag 

 

Hur inköpsprocessen går till mellan olika byggföretag kan variera kraftigt, då byggbranschen har 

många aktörer och alla dessa aktörer har sina egna sätt att göra affärer. (Nordstrands byggprocessen 

2000) beskriver att de saker som måste upprättas under ett projekt är förfrågningsunderlag, 

specifikationer och inköpsplan, men även förhandling, offertvärdering,  och val av leverantörer. 

2.7 Standarder 
 

Standarder inom byggbranschen är något som företagen är beroende av, detta då konsekvenserna 

om ett material inte håller den klass som föreskrivits ofta är förödande. Därför finns det visa 

standarder som styr kvaliteten hos produkterna en av dem är internationell 

standardiseringsorganisation CEN (European Committee for Standardization) de utför standarder 

inom EU som kallas CE-märkning. Dessa standarder har alla medlemsländer gemensamt kommit 

överens om. De anger vilka produktkrav som gäller för säkerhet, miljöskydd och hälsa. Länder utanför 

EU kan fortfarande tillverka produkter till EU länder men enbart om de får sina produkter CE-märkta. 

CE-märkning är ingen kvalitetsmärkning, utan den visar enbart att EU:s minimikrav för att få finnas på 

den europeiska marknaden uppfylls.(Fri rörlighet för byggprodukter) 

 

2.8 Fördelningskriterier 

2.8.1 Risker 

 

Kursnavet (2013) beskriver att det finns alltid olika vägar att skydda sig mot risker, men man kan 

aldrig eliminera alla risker fullt ut. Bedömningen av en risk är alltid en subjektiv värdering. Det är 

ändå viktigt att analysera riskerna så man som importör kan göra en så realistisk bedömning som 

möjligt. Risker kan enligt Grath (2004) delas in i Produktrisker, finansiella risker, politiska risker, 

logistik risker, kommersiella risker och risker kopplade till språk och kultur. 

Produktrisker 

Grath (2004) beskriver att produktrisker innefattar främst risker kopplade till produktens och 

leveransen egenskaper såsom t.ex. prestanda, livslängd eller underhålls- och serviceansvar.  Normalt 

får man även som köpare stå för risken om produkten inte är enligt det som avtalats, eller vad du 

som köpare hade förväntat dig att produkten skulle motsvara. 

Finansiella risker 

Finansiella risker beskriver Grath (2004) som att affären inte utvecklas på det sätt som beräknats vid 

start. Han beskriver att det gäller redan vid ett tidigt stadium ha koll på inköp, lagerhållning, 

produktion och skeppning då detta kan påverka företagets likviditet och hur projektet ska 

finansieras. Olika typer av finansiella risker kan vara att du måste anlita en underleverantör som går 



 
 

 
 

under ett svenskt avtal och därmed inte delar de finansiella riskerna, även de länder med 

betalningsproblem som önskar förskottsbetalning i deras valuta för att de själva ska kunna finansiera 

råvarorna. 

 

Politiska risker 

Med politisk risk menas enligt Grath (2004) att en affär inte kan genomföras på ett kontraktsenligt 

sätt beroende på politiska regleringar eller andra ingripanden. Några politiska risker kan vara politisk 

stabilitet, social stabilitet eller ekonomisk stabilitet. 

Politisk stabilitet 

Detta innebär att risken ligger om landet blir indraget i krig, terroristhandlingar eller sanktioner och 

blockader.(Grath 2004) 

Social stabilitet 

Social stabilitet är enligt Grath (2004) den stabilitet som har störst betydelse för ett land, då främst 

på lång sikt. Detta genom en utveckling av landet som leder till social instabilitet (sned 

inkomstfördelning, politiska, fackliga etniska eller religiösa motsättningar) som kan övergå till 

revolution eller gerillaverksamhet, som helt kan slå ut den ekonomiska verksamheten i ett land. 

Ekonomisk stabilitet 

Med ekonomisk stabilitet menas infrastruktur, landets beroende av enskild export- eller importvaror, 

skuldbörda, råvarutillgång. Med ekonomisk stabilitet anser (Grath 2004) att den är mycket viktig då 

det gäller som ett land att bevara sitt rykte som ett land som kan klara sina betalningsförpliktelser.  

Logistikrisker 

Transportskador är relativt vanliga och ökar i takt med att avståndet ökas eller med antalet 

omlastningar. Dessa risker är oftast små då de kan styras av leveransvillkor och de nästan alltid 

försäkringsbara. Grath ふヲヰヰヴぶ förklarar att ﾏaﾐ ska hela tideﾐ täﾐka ”vad häﾐder oﾏ?” t.e┝. säljareﾐ 
inte har försäkrat produkterna. 

Kommersiella risker 

Enligt Grath (2004) avses kommersiell risk främst risken att motparten går i konkurs, kommer i 

obestånd eller i övrigt inte fullgör skyldigheterna enligt uppgjort avtal. Dessa faktorer kan göra att 

man direkt tänker på betalningsförpliktelser men Grath förklara att detta kan gälla andra risker som 

att säljaren inte kan- inte vill- fullfölja leveransen. 

Valutarisker 

Det innebär en risk när fakturering ska ske till valuta som inte är ens egna, då växelkursen kan ha 

ändrats sedan projekt start. Riskens omfattnings är beroende på beloppets storlek, vilken valuta som 

ska användas och hur lång tid innan betalning ska ske. Dessa faktorer är svåra att påverka men man 

bör ändå ha tagit hänsyn till detta innan beslut om köp tas. (Grath 2004) 



 
 

 
 

 

2.8.2  Möjligheter 

 

Boverket (2005) nämner i deras studie ”N┞ prisstruktur för H┞ggﾏaterial i Sverige” deras erfarenheter 

från tre projekt som är internationellt upphandlade, dessa är några av de slutsatser Boverket kunde 

poängtera efter studien: 

o Försök att undvika mellanled då ett procenttillägg kommer belasta slutpriset för varje led 

produkten passerar, direktupphandling från tillverkaren ger det lägsta priset. 

o Börja med inköpsplaneringen tidigt då möjlighet till att få lägre materialpriser ökar. 

o För att öka konkurrensen vid upphandling rekommenderar de att en varas funktion ska 

komma före ett fabrikat. Då förfrågning kan skickas till fler leverantörer ökar konkurrensen 

och priset minskar. 

o Bind inte upp vilka stommar eller system som ska användas vid förprojekteringen, detta kan 

resultera i att man får smal konkurrens eller att visa leverantörer inte klarar de krav som är 

förslagna. 

o Import tvingar den nationella marknadens aktörer att utvecklas vilket kommer gynna 

kunden. 

I en intervju som boverket gjorde i ”N┞ prisstruktur för H┞ggﾏaterial i Sverige” ställdes frågan om 

vilka för- och nackdelar som finns vid import av material jämfört med inhemsk leverans. Detta är 

några av kommentarerna: 

o Den intervjuade upplevde att kvaliteten hos de produkter han hittills importerat var snarare 

högre än hos motsvarande svenska leverantörer. 

o Den intervjuade ville också poängtera att det krävs kunskap i språk, juridik, avtalsfrågor osv, 

den som sitter som inköpare måste vara kompetent annars kan det lätt gå snett någonstans i 

processen. 

o Boverket (2005) nämner även att materialkostnaderna har stigit långt över 

KPI(Konsumentprisindex, ett mått för prisutveckling) vilket diagram 2 visar. 

 

 
Diagram 2 Prisutveckling för bygg- och anläggningsmaterial jämfört med Konsumentprisindex (KPI) 

(Källa NCC Construction Sverige AB (2008), bearbetad statistik från SCB) 



 
 

 
 

2.8.3 Kvalitet 

Enligt Boverket (2005) är erfarenheten från den internationella marknaden att materialets kvalitet är 

fullt jäﾏförHart ﾏed deﾐ kvalité vi har i Sverige, de ﾐäﾏﾐer oIkså att ”så kallade” svenska varor 

tillverkas redan i olika lågkostnadsländer inom EU. 

2.9 Avtal 

Ett anbud som får en accept blir ett avtal. Ett anbud ska vara utformat så att motparten bara kan 

säga ”jag aIIepterar”. AﾐHudet ﾏåste iﾐﾐehålla speIifiIerade regler så att det kaﾐ ligga till grund för 

att ett avtal (Vara, kvantitet, pris, betalningssätt och leveranstid). (Skoglund 2012) 

Enligt Lorentzon (2006) är det särskilt viktigt när man köper in varor från ett annat land att man 

avtalat om vem som ska stå för ansvaret och kostnaden av transporten. Det är även viktigt att avtalet 

ska vara väl utformat så att det återstår så liten risk som möjligt för misstolkning av det som avtalats. 

Lorentzon (2006) förklarar även att ett lämpligt sätt att undvika problem i samband leveransen är att 

hänvisa till leveransvillkoren Incoterms 2012 i avtalet. Incoterms 2012 är internationellt accepterade 

leveransvillkor som specificerar vem som ansvar och vid vilket tillfälle.(Se bild 4) 

 

Bild 4. Lathund över Incoterms 2012.  

2.10 Garantier 
Vid utlandsaffärer brukar oftast båda parterna ställa krav på varandra, ofta i form av skriftliga 

garantier för de skyldigheter motparten ikläder sig. Man kan genom garantier säkerställa säljaren 

åtagande, detta visar förutom vid själva leveransen även vid affärer som omfattar montage, 

installation och byggnation - som pågår under en längre tidsperiod- detta gör att man blir beroende 

av varandras ömsesidiga åtaganden förklarar Grath (2004). 



 
 

 
 

2.11  Byggdirektiv 

Direktiv är ett styrinstrument som används för att styra EU länder mot uppsatta mål, för att precisera 

så handlar det om att ge EU länder riktlinjer som ska uppfyllas, men varje nation får själv bestämma 

tillvägagångssättet för genomförandet.(Wikipedia, Direktiv) 

Boverket anger i sin studie om (Fri rörlighet för byggprodukter) att direktivet för byggprodukter 

(89/106/EEG) är att ett av de första direktiv som togs fram enligt den nya metoden och dessa direktiv 

omfattar i princip alla byggprodukter. Syftet med dessa direktiv var att underlätta handel med 

byggprodukter som ska byggas in i konstruktionen. 

De krav som ställs på produkternas enligt direktivet är: 

– Bärförmåga  
– Säkerhet i händelse av brand  
– Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö  
– Säkerhet vid användning  
– Skydd mot buller  
– Energihushållning och värmeisolering  
 

  



 
 

 
 

3 RESULTAT 
I detta kapitel kommer en beskrivning av företaget som studien gjorts vid, hur företagets 

inköpsprocess fungerar och kapitlet avslutas med ett stycke som beskriver projektet väven. 

Norrköpings kommun anordnade en markanvisningstävling för uppförandet av ett flerbostadshus 

inom kvarteret Trehörningen. Genom att anordna en tävling ansåg Norrköpings kommun att detta 

skulle locka fram det allra bästa projektet för tomten avseende arkitektonisk kvalitet. Det vinnande 

förslaget var ”Väveﾐ” soﾏ läﾏﾐats iﾐ av ED B┞gger Drömmar i samarbete med arkitektbolagen 

Spridd och ETAT. 

Enligt Sveriges Byggindustrier består cirka 45 % av byggkostnaden av material i ett byggprojekt. Detta 

tillsammans med en fortsatt ökning av kostnaden på byggmaterial har gjort att många företag börjat 

upphandla på den internationella marknaden då det finns möjligheter att sänka sina inköpspriser. 

3.1 Företagsbeskrivning 
ED Bygger Drömmar AB grundades år 2000. De första tre åren gick bolaget under namnet 

”Restauraﾐg & NightIluH S.E.N AB” oIh Hedrev då ”förvaltﾐiﾐg av företag”. År ヲヰヰヴ övergiIk 
verksamheten till byggverksamhet i form av om- och tillbyggnad av fastigheter, inrednings- och 

snickeriuppdrag och på senare år totalentreprenader för kompletta nybyggnationer samt förvaltning 

av fastigheter. (Retriever 2013) 

3.1.1 Marknadsstrategi 

ED Bygger Drömmar för framtiden är företagets motto. De ska vara den moderna och nytänkande 

entreprenören som fokuserar på kvalitet, smarta konstruktionslösningar och eko-byggnation.(ED 

Bygg 2013) 

Innan ED Bygger Drömmar gör inköp från någon underleverantör görs alltid en kvalitets- och 

miljöbedömning och en ständig dialog med leverantörerna förs för att förbättra de produkter och 

tjänster vilka levereras. Medarbetarna ges stort förtroende och möjligheter att utvecklas inom 

bolagets ramar och företaget är känt för att satsa på nyexaminerade personer. ( ED Bygger Drömmar 

AB Årsredovisning 2011) 

En avgörande faktor för att ED Bygger Drömmar får sina projekt har varit bolagets förmåga att pressa 

sina priser och att optimalt utnyttja sina resurser. En viktig faktor för att kunna öka 

produktionseffektivitetet och sänka sina kostnader för byggprocessen är effektiva inköp, vilket är 

något ED Bygger Drömmar jobbar hårt med. Grundstenen i verksamheten är att kunna täcka in 

helhetsåtaganden; hela byggprocessen från snickeriverkstad och ett upparbetat nätverk av 

underleverantörer.(Analys 2012) 

3.1.2 Inköpsprocessen för ED Bygger Drömmar 

Detta avsnitt kommer behandla ED Bygger Drömmars inköpsprocess, där ED Bygger Drömmars 

projektledare fick svara på åtta frågor om hur de jobbar med inköp. 

Vad är viktigt att tänka på för att ett projektinköp ska bli så lyckat som möjligt? 

Ha ett helhetstänk med kostnader som inkluderar hela flödet till färdigmonterat material. Se till att 

priset är rätt samt se till att rätt kvalitet används och att övriga krav för projektet är uppfyllda. 



 
 

 
 

Vilka inköps- och leverantörsrelaterade problem upplever du är vanligast förekommande på 

byggararbetsplatsen vid inköp?   

Något som flera av de intervjuade svarade var oklara handlingar, långa leveranstider från leverantör 

och en påpekade att det var svårt få fraktbolag att ta kontakt med berörd person innan leverans. Det 

sker även en hel del fel leveranser men oftast såg leverantören till att åtgärda detta på ett bra sätt. 

Beskriv hur inköpsverksamheten bedrivs 

a) Hur förankras inköpsbehoven från byggprojekt till inköpare? 

Vid projektstart gör de en sammanställning av projektledare och arbetsledare/platschef om vilka 

inköp som behöver göras samt i vilken ordning. Därefter sköter projektledaren viss del och 

arbetsledaren andra varav de mest akuta inköpen av förbrukningsvaror alltid sköts av arbetsledaren. 

b) Vilka faktorer övervägs när leverantörer ska väljas till projektinköpen och vilka av dessa 

väger tyngst (Exempelvis kvalitet, pris, leveranssäkerhet eller långsiktighet.)   

Här var alla överens om att pris och kvalitet väger tyngst. Det nämns t.ex. att leveranssäkerhet är 

svårt att bedöma så det tas oftast inte i beaktning utan man antar att leverantörerna håller vad de 

lovar. 

c) Beskriv gärna kortfattat din inköpsprocess vid ett projekt. 

Först sker en genomgång av inköpsbehoven och en sammanställning inför förfrågning med t.ex. 

mängdning och framställandet av de dokument som behövs. Sedan sker utskick av förfrågan och en 

sammanställning av inkommande offerter görs. Eventuellt skicka ut offerter igen med förtydligande 

eller en nollställning. När offert valts har arbetsledaren en genomgång med chefen, där val som 

leverantör, beställning och leveransuppföljning utreds. 

 



 
 

 
 

 

Bild.5 Styrning av inköp, Frida Högberg ED Bygger Drömmar 

 

3.2 Projektet Väven 

(Med hjälp av de riktlinjer och riskfaktorer som studien angivit är förhoppningen att ett internationellt 

inköp av prefabricerade betongelement till projektet väven ska kunna genomföras.) 

Norrköpings kommun genomförde en markanvisnings tävling för uppförandet av ett flerbostadshus 

med lokaler i bottenplan inom kvarteret Trehörningen i industrilandskapet i centrala Norrköping. 

  

(Tävlingsförslag Väven 1)  

Norrköpings kommun ansåg att genom denna tävling locka fram det allra bästa projektet för tomten, 

avseende arkitektonisk kvalitet. Vinnare av denna tävling var ED Bygger Drömmar tillsammans med 

Sprid och ETAT med deras tävlings bidrag Väven. 

Tävlingsförslagets idé var formulerat enligt nedan: 



 
 

 
 

”1800-talets industribebyggelse har visat sig livskraftig i övergången från tung produktion till 

attraktivt modernt stadsboende. Variationsrika taklandskap, stora fönster, jämn rytm i uppbyggnad 

av struktur och fasad, framhävda vertikala element samt material av sten är välkända 

karaktärstecken i denna bebyggelse. Förslaget för Trehörningen bygger vidare på dessa kvalitéer och 

väver in uterum, grönska och offentlig verksamhet till boendet och staden. Modernt prefabricerat 

elementbyggande möjliggör idag raffinerade lösningar för betongelement i fasad vilket förslaget tar 

fasta på. Fasadens textila uttryck refererar till Norrköpings historia av textilindustri: Sveriges 

Manchester.” ふTävliﾐgsförslag Väven)

 

(Tävlingsförslaget Väven 2) 

Byggnaden och staden 

Byggnaden representerar tre delar; en sockelvåning som vävs samman med gatulivet innehållande 

lokaler och verksamheter, en del över sockeln som med bostäder anknyter med industristadens skala 

samt takterrasser med grönska och odling som kopplar in byggnaden till den närliggande parken. 

(Tävlingsförslag Väven) 

Material och detalj 

En central ide i förslaget var en omsorgsfull och precis utformning av material och materialmöten. 

Fasaden utgörs av i sockeln slipade prefabricerade betongelement och fasadelementen består av 

profilerade betongelement i kombination med glaspartier. Den prefabricerade betongen anknyter till 

Norrköpings tradition av industrianpassat byggnadssätt där tegel utgjorde sin tids rationella 

byggnadsmaterial, vilket idag till stor del ersatts med betong. Teglet erbjöd möjligheter för 

utformade byggnads- och fasaddetaljer vilket utmärker många av tegelbyggnader som idag finns i 

Norrköping. Idag kan betong motsvara möjligheterna att omsorgsfullt utforma fasader, i form av 

precisionsstyrd och projektspecifik prefabrikation.  

Fasadens betongelement ska utformas med en profilerad yta som liknar veckning eller drapering av 

textiler. (Tävlingsförslag Väven) 



 
 

 
 

 

Studier av alternativa fasadelement, Tävlingsförslaget Väven 3.  

3.3 Resultat av intervjuerna 

 

– Vad finns det för möjligheter med internationella inköp? 

Några av de fördelar som nämndes under intervjuerna var att många av de utländska aktörerna 

redan jobbar i Sverige och vet att Sverige som land ställer höga krav på arbetsmiljö och miljö. Flera av 

de intervjuade poängterade även att kvaliteten idag oftast håller samma klass som svensk eller 

bättre. Utlandsaffärer kan ofta bidra till långa transportsträckor som är kostsamma men det jämnar 

ofta ut sig i och med att kostnaden för produktionen är lägre.  

Vid en intervju nämndes det att ÄTA-arbeten i samband med internationella inköp oftast var lägre då 

leverantörerna känner att de sålt en totallösning, så det ska vara stora skillnader för att de ska begära 

in extra pengar. Några faktorer som uppkom under intervjuerna som ansågs vara bra med 

internationella inköp var hög kvalitet, kortare leverans tider, konkurrenskraftiga priser och mindre 

tilläggskostnader i form av ÄTA. En av de intervjuade berättar att de skriver alla sina avtal på svenska. 

De internationella aktörerna har ofta personal som jobbar i Sverige i form av svensktalande person 

eller tolk. 

– Vilka risker finns det som är direkt kopplade till internationella inköp? 

En huvudterm som återkom i alla intervjuer är avtal. De flesta är överens om att det krävs ett väl 

formulerat avtal för att minska missförstånd. Var noga med att specificera in i minsta detalj eftersom 

det som kan vara självklart i Sverige behöver inte vara självklart i det land du gör ditt inköp.  

Logistik och leveranssäkerhet ska utföras extra noggrant för att minska missförstånd, då logistik och 

leveranssäkerhet har en hög riskfaktor och kan ställa till med stora problem. T.ex. en betongstomme 

måste ha en löpande produktion då det kan vara svårt med lagring på arbetsplatsen så att 

leveranserna är punktliga är väldigt viktigt. Försök att alltid ha en reservplan om en försening av 

leverans inträffar och dubbelkolla alltid med leverantören så allt flyter på som det ska i 

produktionen. 



 
 

 
 

Var noga med att informera om de miljö- och arbetsmiljö regler som gäller för Sverige och de regler 

som finns inom ditt eget företag.  

Den generella uppfattningen är att det inte finns så många risker kopplade till internationella inköp, 

det gäller bara att utforma avtalet korrekt och ha tålamod. Allt kommer inte klaffa under det första 

projektet. Ett bra sätt att arbeta är att följa upp, kolla vad som gått fel, åtgärda, försöka igen och lära 

sig av sina misstag. 

Vad bör tas hänsyn till vid internationella inköp av prefabricerade produkter? 

Dessa är några av de saker som nämndes på intervjuerna och som bör tas hänsyn till innan man 

handlar upp ett projekt internationellt. 

 

- Det krävs ett väl formulerat avtal för att det ska gå så riskfritt som möjligt.  

- Det är en tidskrävande process då detaljerade produkt- och leverantörsspecifikationer krävs 

och allt måste vara beskrivet in i minsta detalj, för att minska risken för missförstånd. Vid ett 

förstagångsinköp är det extra viktigt då inga rutiner eller erfarenheter om hur vardera part 

arbetar finns, t.ex. om hur normer, arbetssätt och standarder skiljer sig. 

- ”Försök igeﾐ ” allt koﾏﾏer iﾐte klaffa vid det första projektet. 
- Se till så att de miljö- och arbetsmiljökrav som finns uppnås. 

- Om möjligt se till så leverantören står för transport till arbetsplatsen.  

- God framförhållning och planering. 

  



 
 

 
 

4 ANALYS 
I detta kapitel binds materialet från intervjuerna tillsammans med teorin som ligger till grund för 

arbetet.  

4.1 För- och nackdelar med internationella inköp 

En av de viktigaste faktorerna enligt intervjuerna vid ett inköp är ett så lågt pris som möjligt, 

samtidigt som det måste vara så hög kvalitet att de krav som ställts uppnås. Alla av de intervjuade 

var överens om att internationella inköp kan innebära stora möjligheter i form av lägre prisnivåer 

samt att kapa eventuella led i värdekedjan, då man oftast handlar direkt av fabrik vid internationella 

inköp. Internationella inköp bidrar till hårdare konkurrens för den svenska marknaden vilket med 

tiden kan leda till sänkta priser inom den nationella handeln. Genom att köpa in material från 

utlandet ökas den bredd av möjliga leverantörer vilket kan leda till bättre leveranstider.  

Boverket (2005) ﾐäﾏﾐer i siﾐ studie ”N┞ prisstruktur för H┞ggﾏaterial i Sverige” att ﾏaﾐ ska uﾐdvika 
led i värdekedjan då ett procenttillägg kommer belasta varje led produkten passerar. I och med 

internationell handel ökar bredden av leverantörer som kan förfrågas vilket leder till konkurrens och 

att priset minskar. Import tvingar den nationella marknadens aktörer att utvecklas vilken i slutändan 

kommer gynna kunden. 

Boverket (2005) gjorde en intervju med Skanskas distriktschef i Karlskrona, Gunnar Hagman där 

Gunnar berättar att han upplevt att kvaliteten hos de produkter han importerat snarare varit högre 

än hos motsvarande svenska. 

Grath (2004) och flera av de intervjuade nämner att det många gånger är lättare att köpa in material 

från de svenska leverantörerna, då en bidragande faktor är språket. Detta gäller framförallt vid de 

första inköpstillfällena efter några projekt får man den kunskap och rutin som behövs. Detta 

poängterades även under en av intervjuerna där jag fick som svar att man ska inte räkna med att allt 

”klaffar” vid ett förstagåﾐgsiﾐköp. 

Det krävs därför att man har en projektgrupp med rätt kunskap och en viss rutin om de olika delarna 

av inköpet ska fungera problemfritt. Många företag idag saknar resurser att utreda fördelarna med 

internationella inköp vilket gör att det blir svårt ha den erfarenhet och kunskap inom företaget som 

krävs för att man inte ska behöva känna en viss osäkerhet vid inköpet, processen blir oftast svår och 

mer tidskrävande vilket är kostsamt. 

Samtliga av de intervjuade köper fortfarande en viss del av stommarna från den nationella 

marknaden vilket beror på att det redan finns en inarbetad rutin och man vet vad som kan tänkas 

förväntas av dig som köpare eller säljare. Vid nationella inköp kan det med visa leverantörer räcka att 

skicka med en A-ritning eller planskisser av projektet för att få en något sådär prisuppfattning på 

projektet och man kan spara tid då man många gånger slipper sitta skissa i minsta detalj. 

Leverantörerna kan många gånger ta saker förgivna eftersom vi har normer, avtal, standarder och 

arbetsmetoder som styr vårt sätt att arbeta. 

Att genomföra en affär utan att ha träffat motparten kan vara väldigt riskfyllt. Det räcker inte att 

företaget har en bra hemsida ﾏed ﾏåﾐga sﾐ┞gga Hilder, gör diﾐ ”heﾏlä┝a” uﾐdersök refereﾐserﾐa, 

levererade leverantören hela stommen till det refererade objektet eller levererades enbart en liten 

del av ett parti till stommen samt passa på fråga det företag som beställde varorna hur samarbetet 



 
 

 
 

fungerat, vad funkade bra- mindre bra. Genomför gärna ett personligt möte där du kan kolla på 

produktionsanläggningen och fråga dig själv kommer de kunna leverera det som lovats. Många 

gånger räcker det inte med att kolla på produkten se gärna till att få varuprover så du vet att 

produkten håller den kvalitet som utlovats. Lorentzon (2006) 

Flera av de intervjuade påtalar om hur viktigt det är att ha ett väl utformat avtal med tydliga 

gränsdragningar, detta är en tidskrävande process som leder till att det fortsatta arbetet funkar som 

det ska. Det uppkom även att många av leverantörerna ser svenska företag som alternativa köpare 

och i många fall har svenska säljare som kan binda svenska avtal som ABT06. Lorentzon (2006) 

berättar att ett väl utformat avtal ska visa vem som ska stå för ansvaret, det är särskilt viktigt när 

man köper in varor från ett annat land att man avtalat om ska tala om vem som ska stå för ansvaret 

och kostnaden, detta är speciellt viktigt påpekar Lorentzon (2006) när man skriver avtal som 

innefattar någon form av logistik. Ett väl utformat avtal ska minimera risken för att missuppfattning. 

Logistiken är en stor risk vid internationella inköp och det gäller att eliminera de risker som det går 

att styra över. För att minska riskerna enligt Grath (2004) ska man göra en noggrann 

leveransplanering, dubbelkolla och verifiera att godset levereras som överenskommet. Man ska 

enligt Lorentzon (2006) alltid föra in leveransvillkor i avtalet där det redovisas vem som ska stå för 

frakten och hur den ska genomföras. Man ska även se till att ha en reservplan så om 

leveransproblem inträffar ska produktionen kunna fortlöpa. En av de intervjuade påpekade att t.ex. i 

kravspecifikationen kräva att betongelementen levereras stående för att avlossning och installation 

vid bygget ska gå så smidigt som möjligt.   

Transport av material är en stor kostnad och kan i många fall ta bort delar av den vinst som görs på 

materialet, vid intervjuerna uppkom förslag på alternativa transporter såsom sjötransport och 

järnväg. Dessa alternativa transporter kan vara kostnadseffektiva och ur ett miljöperspektiv sett bra 

även om det ultimata skulle vara närproducerade prefabricerade betongelement. 

  



 
 

 
 

5 SLUTSATSER 
I detta kapitel redovisas slutsatser som tagits efter att materialet från analysen sammanställts. 

5.1 Slutsatser tagna utifrån analysen 
Jag besvarar min frågeställning om vilka möjligheter, risker, vad man bör tänka på vid en 

internationell upphandling med att redovisa slutsatser som dragits efter att materialet har 

sammanställts och analyserats. 

– Vad finns det för möjligheter med internationella inköp? 

Studien visar att det finns möjligheter till förbättring för ett flertal faktorer genom internationella 

inköp. Med internationella inköp ges möjligheten att genom lägre prisnivåer sänka sina 

inköpskostnader och därmed även pressa slutpriserna mot kund. Om fler svenska byggföretag börjar 

köpa in internationellt kommer det leda till en ökad konkurrens- och utveckling på den svenska 

marknaden, vilket kommer i slutändan att gynna kunden. Konkurrensen internationellt kan också 

leda till att många företag tvingas förbättra sina leveranstider för att tillgodose kundernas krav. 

Många av de utländska leverantörerna ser svenska företag som troliga köpare och har i vissa fall 

svenska säljare inom företaget som kan hjälpta till att binda avtal på svenska såsom ABT06 (Allmänna 

bestämmelser totalentreprenad 06). 

– Vilka risker finns det som är direkt kopplade till internationella inköp? 

Det kan många gånger vara lättare att köpa in material från svenska leverantörer då språket kan 

orsaka att problem uppstår. Försök att träffa den leverantör du tänker göra en beställning av då det 

kan vara riskfyllt att köpa upp en stomme genom att bara ha kollat på bilder från en snyggt upplagd 

hemsida. Tänk på att ett dåligt utfört avtal kan innebära att företaget du jobbar för får ansvara för 

något som egentligen ska ligga på leverantören. Vid internationella inköp är logistiken en stor risk, se 

till att utföra en leveransplanering, dubbelkolla och verifiera att godset levereras som 

överenskommet. För att undvika missförstånd se till att föra in vem som ska stå för frakten och hur 

den ska genomföras i leveransvillkoren. Se även till att ha en reservplan så om leveransproblem 

inträffar ska produktionen kunna fortlöpa. Man bör uppmärksamma att Sverige och det land som 

levererar produkterna har olika krav på kvalitetsmärkning av produkter, så se till att skapa avtalet så 

att inga kryphål finns.  

- Vad bör tas hänsyn till vid internationella inköp av prefabricerade produkter? 

Räkﾐa iﾐte ﾏed att allt koﾏﾏer ”klaffa” uﾐder de första iﾐköpeﾐ. Ge det tid, det tar tid att skaffa sig 

den kunskap och rutin som behövs för att allt ska fungera problemfritt. Att handla upp ett projekt 

internationellt är en svår och tidskrävande process då allt måste vara beskrivet på detaljnivå. Kolla 

med leverantörens tidigare referenser, vad som fungerat bra- mindre bra, levererade leverantören 

för hela referensobjektet eller enbart liten del av projektet och om möjlighet finns anordna ett 

personligt möte där du kan kolla på produktionsanläggningen. Många gånger kanske det inte räcker 

med att kolla på produktionen, fråga efter ett produktprov och analysera om det håller den kvalitet 

som utlovats. Tänk på att ett väl utformat avtal ska minimera risken för missuppfattning. Man bör 

säga till vid ett tidigt skede att allt måste vara väl emballerat och packat så att inga risker för skador 

kan uppkomma. 



 
 

 
 

5.2 Slutsatser kopplade till inköp av prefabricerade betongelement 
Detta är de slutsatser jag anser vara viktiga att tänka på i samband med inköp av prefabricerade betongelement. 

 För underlätta arbetet vid leverans, lägg till i kravspecifikationen att leverans av 

betongelementen alltid ska ske stående. Detta för att lossning och montering ska kunna 

fortlöpa. 

 

 Köper man en stomme på ABT internationellt ser leverantören som att de sålt en komplett 

lösning, så för att ÄTA arbete ska tillkomma ska det vara ganska stora ändringar. 

 

 

 Tänk på att det är viktigt att ta upp sådant som de svenska leverantörerna anses vara 

underförstått, detta gäller alla typer av frågor. 

 

 Transportkostnaden blir oftast den faktor som är avgörande om inköpet blir vinst eller förlust 

så se till att skriva in i leveransvillkoren vem som ska stå för frakten och hur den ska 

genomföras. 

 

 

 Många av de internationella leverantörerna av prefabricerade betongelement ser Sverige 

som potentiella kunder. Detta medför att många av de utländska aktörerna har 

svensktalande personal eller tolk. Använd detta till en fördel och skriv avtal på svenska för att 

minimera riskerna för misstolkning. 

 

 Kom ihåg att allt inte kommer ”klaffa” uﾐder första leveraﾐseﾐ. PrefaHriIerade 
betongelement är ett tungt material därigenom kommer ett stort antal leveranser ske. Så för 

att missförstånd inte ska ske måste man ha ett nära samarbete med leverantören och se till 

så leverantören är införstådd med alla de viktiga detaljerna i projektet. 

 

 

 I de fall det är möjligt försök att anordna sjö- eller tågtransport. Detta för att kunna leverera 

stora kvantiteter med en körning och värna om miljön. 

5.3 Kritik till eget arbete  
Hade jag haft möjlighet hade jag skickat om frågeformuläret till inköparna av betongelement och 

ställt frågor som på ett bättre sätt behandlar huvudfrågan internationella inköp, på detta sätt fått ett 

bättre underlag med mer utförliga svar till min analys. Hade möjligheten funnits hade jag önskat 

genomföra alla intervjuer på plats då jag tror jag hade kunnat få utförligare svar och jag skulle även 

haft möjligheten att ställa följdfrågor. Jag hade även önskat att upphandlingen av de prefabricerade 

betongelementen skulle ske under tiden då jag skrev examensjobbet och på detta sätt kunnat få 

kunskap genom att själv genomföra upphandlingen av elementen. 

5.4 Förslag på vidare forskning 
För att vidare utveckla denna studie skulle man kunna genomföra intervjuer även med lite mindre 

företag som köpt in material internationellt och på detta sätt även få en inblick hur de företagen 

tycker internationella inköp fungerat för dem. Det skulle också vara intressant forska i möjliga 



 
 

 
 

leverantörer av prefabricerade betongelement och genom deras referenser gå baklänges för att få 

kontakt med svenska företag som köpt in material av dem och analysera vad som gått bra- mindre 

bra. Ett annat förslag man skulle kunna forska vidare inom är att kolla på den slutliga besparingen av 

internationella inköp, då merparten av de intervjuade pratat om svåra och tidskrävande processer, 

dyra fraktkostnader. Finns det någon metod som skulle kunna ge en bättre bild av verkligen än bara 

priset.
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Bilaga A Frågeformulär till inköpare 
 

Frågeformulär till inköpare  
Introduktion:  

Hejsan! Mitt namn är Emil Jonsson och jag skriver just nu mitt examensjobb som är ett avslutande 

ﾏoﾏeﾐt på ”högskoleiﾐgeﾐjör iﾐoﾏ Hyggﾐadstekﾐik prograﾏﾏet” oIh skrivs för avdelﾐiﾐgeﾐ 
Konstruktion vid Linköpings universitet. 

Studien behandlar möjligheterna med att köpa in betongelement internationellt. 

 

1. Hur länge har du arbetat med inköp? 

2. Vad har du för utbildning? 

3. Vad anser du är viktigt att tänka på för att lyckas med ett projektinköp 

4. Vilka inköps- och leverantörsrelaterade problem upplever du är vanligast förekommande på  

byggararbetsplatsen vid inköp?  

5. Följer ni upp projektinköpen? 

a. Om ja: Vilka punkter tas upp och vilka är inblandade? 

b. Om nej: Finns det behov av uppföljning och vilka punkter borde finnas med? 

6. Beskriv hur inköpsverksamheten bedrivs 

a. Hur förankras inköpsbehoven från byggprojekt till inköpare? 

b. Vilka typer av inköp är du inblandad i? 

c. Vilka faktorer övervägs när leverantörer ska väljas till projektinköpen och vilka av dessa  

väger tyngst (Exempelvis kvalitet, pris, leveranssäkerhet eller långsiktighet.)  

7. Har du någon erfarenhet av internationella projektinköp? 

8. Beskriv gärna kortfattat din inköpsprocess vid ett projekt. 

 

Tack för att just du tog dig tid att svara på dessa frågor.  

Mvh Emil Jonsson 



 
 

Bilaga B Frågeformulär inköpare av betongelement 

 

Frågeformulär till inköpare av betongelement 
Introduktion:  

Hejsan! Mitt namn är Emil Jonsson och jag skriver just nu mitt examensjobb som är ett avslutande 

moment på ”högskoleiﾐgeﾐjör iﾐoﾏ Hyggﾐadstekﾐik prograﾏﾏet” oIh skrivs för avdelﾐiﾐgeﾐ 
Konstruktion vid Linköpings universitet. 

Studien behandlar möjligheterna med att köpa in betongelement internationellt. 

 

1. I de projekt där betongstomme används köper ni alltid in elementen från utlandet? 

(Förklara gärna med text varför ni gör det respektive om ni inte gör det) 

2. Med inköp från ett annat land kan det uppstå en del problem/risker, utifrån dina erfarenheter 

vad anser du man ska vara extra vaksam över. 

När det gäller: 

2.1 Miljö/Arbetsmiljö: 

2.2 Tillkomst av ÄTA-Arbete: 

2.3 Transport av element 

2.4 Avtal 

 

3. Vilken typ av betongstomme använder ni er oftast av? (Varför) 

 

 

Tack för att just du tog dig tid att svara på dessa frågor.  

Mvh Emil Jonsson 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Frågeformulär 1: Inköpare av prefabrierade betongelement internationellt 

(JM Bygg) Linda Berg, hon jobbar som kategoriansvarig och tecknar alla JM:s 

koncernövergripande ramavtal inom stomme. 

Svar: 

1. Vi köper enbart liten andel från utlandet, det mesta köps av svenska leverantörer. Valet av 

om vi ska från utlandet eller svensk baseras på totalkostnaden, samt om de kan leverera 

enligt våra kvar och villkor. Vi vill också skapa en konkurrens, samt minska beroendet av de 

svenska leverantörerna. 

2. 2.1 Många av de utländska aktörerna jobbar redan i Sverige och vet att vi ställer höga krav på 

arbetsmiljö och miljö. Vi ser inga problem med att dem kan leva upp till ex. krav på 

transportfordon, att dem ska följa svenska lagar och regler, skyddsutrustning etc. Vi påtalar 

detta starkt när vi förhandlar och tecknar avtal. 

2.2Vi är medvetna om att det gäller att ha heltäckande avtal och har hittills inte upplevt ÄTA 

mer än svenska leverantörer. Det är bl.a. viktigt att ta upp sådant som i de svenska 

relationerna anses vara underförstått (gäller alla typer av frågor). 

2.3 De projekt som köper från utland ska ha möjlighet att ta emot större leveranser. I ett fall 

har vi transport via järnväg (dock från Tyskland). Transportkostnaden blir hög vid köp från 

utland, men jämnar ut sig då kostnaden för produkten är lägre (beror dock på vad det är för 

element). Miljöbiten är viktig att titta på vad gäller transporten. 

2.4 Vi skriver avtal på svenska. Ofta har de utländska aktörerna som jobbar i Sverige 

svensktalande personal eller tolk. Vi ser till att få med alla detaljer i avtalen. Speciellt handlar 

det om logistiken och leveranssäkerheten. 

 

3. JM bygger med skalväggar eller platsbyggda väggar. Bjälklag: plattbärlag med pågjutning. 

4. Kan också tillägga att det är viktigt att följa upp och stödja de projekt som får leveranser från 

utland. Allt kommer inte att klaffa på den första leveransen men man måste ha ett nära 

samarbete med leverantören och att leverantören är införstådd med att alla detaljer är 

viktiga. Även projektet ska vara väl påläst på vad som gäller i samarbetet. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Frågeformulär 2: Inköpare av prefabrierade betongelement internationellt 

(Skanska Sverige AB) Robert Ruther, Han sitter som kategorichef för Prefab betong på Skanska 

Sverige AB. 

1. Nej, inte alltid. Vi värderar däremot alltid om det finns utländska alternativ som kan vara 

aktuella. Ofta är det komplexitet, storlek och leverantörernas kapacitet som avgör 

tillsammans med den totala kostnadsbilden. 

2. 2.1 Det är framför allt säkerhetsfrågor som är viktiga. Det är både frågor om kommunikation 

oIh ”kultur” soﾏ kaﾐ spela roll. När det gäller ﾏiljö är det i första haﾐd traﾐsportavståﾐdet 
som kan värderas. 

2.2 Inget som sticker ut generellt. Men det är viktigt med tydliga ansvars- och gränsdragning 

redovisningar 

2.3 Lastsäkringen och sättet att lossa godset på ett säkert sätt är viktiga frågor för 

transporten. 

2.4 Ser jag inte som ett riskområde. 

3. Vi jobbar med framför allt hel-Prefab, plattbärlag och platsgjuten stomme och valet är både 

geografiskt betingat och beroende av effektivaste lösning för det specifika projektet. Det kan 

också vara projektledningens erfarenhet som påverkar val av stomtyp. När det gäller 

utlaﾐdsköp är det fraﾏför allt ”hel-PrefaH” soﾏ är aktuellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Frågeformulär 3: Inköpare av prefabrierade betongelement internationellt 

 (Peab Sverige AB) Ingvar Hermansson. Han sitter som inköpschef för internationell handel på 

Peab Sverige AB. 

1. Var vi köper stommarna beror till största delen på vilken offert som är mest gynnsam och då 

tar vi även hänsyn till transport och andra eventuellt tillkommande kostnader. Detta innebär 

att vi köper stommar från olika ställen men trots allt svenska delen störst. 

2. 2.1 När det gäller miljö/arbetsmiljö måste vi alltid säkerställa att leverantören är medveten 

om Peabs och Sveriges regler efterföljs. Detta medför att ett ganska gediget arbete måste 

utföras när en för oss ny leverantör skall användas. Vår uppgift att säkerställa att de följer alla 

regler och lagar. 

2.2 Generellt är det mycket mindre ÄTA-arbeten vid användning av utländska leverantörer. 

De utländska leverantörerna anser ofta att de sålt en totallösning och då skall det vara 

ganska stora ändringar för att de skall begära extra pengar. 

2.3 Vi köper i regel inklusive transport till arbetsplats. Ofta försöker vi att förorda 
sjötransport om detta är möjligt. 

2.4 Vi använder exakt samma avtal som med svenska leverantörer, ofta ABT avtal. 
3. Vi har ingen speciell typ av betongstomme utan det är beroende av vad vår kund vill ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Frågeformulär 4: Inköpare av prefabrierade betongelement internationellt 

 (Botrygg Linköping) Vilma Novikaite. Vilma jobbar som inköpare på Botrygg i Linköping. 

1. Förhållandevis sällan. För det mesta beror det på att utländska leverantörer inte alltid 

uppfyller krav som ställs till betongelementen enligt underlag. I de fall kraven uppfylls är det 

priset som är avgörande faktorer då utländska betongelement ligger något lägre i pris.  Ibland 

Hlir fraktkostﾐader för höga oIh ”äter upp” prisskillﾐadeﾐ.   

2.  

2.1 Samma regler tillämpas även utländska leverantörer när de utför arbeten på byggen i 

Sverige   

2.2 Detta kan undvikas genom att inkludera en punkt ang. ÄTA i 

entreprenad/leveransavtal 

2.3Det kan t.ex. vara spec. krav om leveranssätt, så som t.ex. stående element (ej 

liggande) p.g.a. att det underlättar lossning och installation på bygget 

2.4 Man ska vara extra vaksam att all information från svenskt avtal skall vara med vid 

översättning av avtalet till annat språk   

3. Betongstomme. Prefab bjälklag och väggar, lätt montering samt att det uppfyller ljud-, värme- 

samt brandkrav på ett bättre sätt än annan typ av material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Frågeformulär 5: Projektledare ED Bygger Drömmar AB 

(ED Bygg) Frida Högberg,  

1. Hur länge har du arbetat med inköp?  

 ca 3 år. 

2. Vad har du för utbildning? 

 –Högskoleingenjör inom byggnadsteknik 

3. Vad anser du är viktigt att tänka på för att lyckas med ett projektinköp  

att priset är rätt, kvalitén lika föreskriven samt att övriga för projektet satta krav är uppfyllda. 

4. Vilka inköps- och leverantörsrelaterade problem upplever du är vanligast förekommande på  

byggararbetsplatsen vid inköp?   

 oklara handlingar från beställare, långa leveranstider från leverantör, svårt att få fraktbolag 

att kontakta berörd person innan leverans sker. Felleveranser sker ibland men oftast är 

leverantören bra på att åtgärda detta. 

5. Följer ni upp projektinköpen?  

a. Om ja: Vilka punkter tas upp och vilka är inblandade?  

 ekonomiskt följs inköpen upp genom attest av fakturor samt jämförelse med kalkyl före 

och efter inköp, det görs av projektledare. Vid leveransmottagning alternativt montage 

gås leveransen igenom för att se att leveransen är fullständig, detta görs av personal på 

plats.   

b. Om nej: Finns det behov av uppföljning och vilka punkter borde finnas med? 

6. Beskriv hur inköpsverksamheten bedrivs 

a. Hur förankras inköpsbehoven från byggprojekt till inköpare?   

 Vid projektstart görs en sammanställning av projektledare och arbetsledare/platschef om 

vilka inköp som behöver genomföras samt vilken ordning. Därefter sköter projektledaren viss 

del av inköpen och arbetsledaren andra. Akuta inköp av förbrukningsvaror sköter alltid 

arbetsledaren. 

b. Vilka typer av inköp är du inblandad i? 

Större inköp till projekten, så som underentreprenörer, fönster, dörrar, HDF. Framförallt 

delar som kan köpas in och mängdas från ritning. Andra varor så som gips, skruv, osb, betong 

etc. sköter arbetsledaren/platschefen mängdning och inköp av. 

c. Vilka faktorer övervägs när leverantörer ska väljas till projektinköpen och vilka av dessa  

väger tyngst (Exempelvis kvalitet, pris, leveranssäkerhet eller långsiktighet.)   

Tyngst väger alltid pris och kvalitet, därefter leveranssäkerhet. På projekt med speciella krav 

så som miljöhus väger långsiktighet och krav från beställaren högre. 

7. Har du någon erfarenhet av internationella projektinköp?  

nej, inte mer än genom distributörer i sverige. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

8. Beskriv gärna kortfattat din inköpsprocess vid ett projekt.  

genomgång av inköpsbehov, sammanställning inför förfrågan (ex. mängdning, dokument 

etc), utskick av förfrågan, sammanställning av offerter, eventuellt en vända till med 

förtydligande och nollställningar, genomgång med chef för val av leverantör, beställning, 

leveransuppföljning med arbetsledare. Se bifogad rutin för inköpsprocessen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Frågeformulär 6: Projektledare ED Bygger Drömmar AB 

(ED Bygg) Johan Proos,  

1. Hur länge har du arbetat med inköp? 

Knappt 1 år 

2. Vad har du för utbildning? 

Högskoleingenjör byggnadsteknik 

3. Vad anser du är viktigt att tänka på för att lyckas med ett projektinköp 

Helhetstänk med kostnader i hela flödet till färdigmonterat material. 

4. Vilka inköps- och leverantörsrelaterade problem upplever du är vanligast förekommande på  

byggararbetsplatsen vid inköp?  

Dålig märkning och anpassning till byggarbetsplatsen. Dåligt informationsutbyte om 

specifikationer för leveransen. 

5. Följer ni upp projektinköpen? 

Nej 

a. Om ja: Vilka punkter tas upp och vilka är inblandade? 

b. Om nej: Finns det behov av uppföljning och vilka punkter borde finnas med? 

För erfarenhetsåterförningens skull vore det bra att redogöra vad som gick bra/dåligt och 

vilka ev kostnader som uppstod. 

6. Beskriv hur inköpsverksamheten bedrivs 

a. Hur förankras inköpsbehoven från byggprojekt till inköpare? 

Inköparen har själv koll på vilka materialslag som behöver köpas in och stämmer 

kontinuerligt av produktionstakten med platsledningen för att planera 

inköpstidpunkterna 

b. Vilka typer av inköp är du inblandad i? 

Alla. Från stomleverantörer till dörrar och foder. 

c. Vilka faktorer övervägs när leverantörer ska väljas till projektinköpen och vilka av dessa  

väger tyngst (Exempelvis kvalitet, pris, leveranssäkerhet eller långsiktighet.)  

Kvalitet ska uppnå de kvar som beställaren satt. Leveranssäkerheten är svår att bedömma 

och tas oftast inte i beaktning utan man antar att leverantören håller vad de lovar. 

Långsiktighet? Sedan kommer priset avgöra vilken som väljs när alla krav nåtts. 

7. Har du någon erfarenhet av internationella projektinköp? 

Har tagit in anbud från internationella leverantörer. 

8. Beskriv gärna kortfattat din inköpsprocess vid ett projekt. 

Söker efter leverantörer på tex byggbasen.com eller byggkatalogen.byggtjanst.se eller ser 

vilka tidigare som lämnat intressanta priser till andra projekt. Skickar anbudsförfrågan till 

intressanta företag. Tar emot offerter/anbud jämför och stämmer av att alla lämnat pris på 

samma sak. Följer upp intressanta offerter på telefon för att se så allt står rätt till. 

Leverantörer får möjlighet att justera prissättning efter given information. Beställning. 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


