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are most interested in importing windows and doors, and sub-contractors working with plaster and
masonry.
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as common problems that could arise when dealing with Polish companies. 

Establishing contact with sub-contractors proved to be more difficult than with suppliers of materials.
We have tried to contact some companies but have not yet received a response. The Polish-Swedish
Chamber of Commerce work as consultants and present good opportunities for foreign companies who
want to do business with Polish firms. An alternative that cuts out the middleman is to station employees
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Abstract 
This thesis deals with the possibilities of importing construction materials and hiring 
sub-contractors from Poland. The report has been realized on behalf of the member 
companies of BIFA – Byggmästargruppen Interfaber AB. BIFA is an organization that 
includes independent companies that assist each other in affairs of common interest, for 
example, purchasing of building materials. 
 
The report consists of a theoretical, an empirical and a practical part. The theoretical 
part gives the reader a brief introduction to Poland and its economics. This part also 
discusses laws and practices concerning foreign companies working in Sweden. 
 
The practical part contains a survey which was conducted to learn what materials and 
sub-contractors from Poland BIFA´s members are interested in. The survey shows that 
the member companies of BIFA are most interested in importing windows and doors, 
and sub-contractors working with plaster and masonry. 
 
In order to contact Polish suppliers and sub-contractors we went to Gdansk in Poland, 
where we visited a construction fair. At the fair we made contact with several 
companies who export building materials, of which three had representatives working in 
Sweden. In Poland we also met with people who work at the Swedish Trade Council, 
Polish-Swedish Chamber of Commerce, and the Swedish construction company, NCC. 
These meetings gave us important information regarding distribution, payments, as well 
as common problems that could arise when dealing with Polish companies.  
 
Establishing contact with sub-contractors proved to be more difficult than with suppliers 
of materials. We have tried to contact some companies but have not yet received a 
response. The Polish-Swedish Chamber of Commerce work as consultants and present 
good opportunities for foreign companies who want to do business with Polish firms. 
An alternative that cuts out the middleman is to station employees in Poland who work 
only with contacting Polish firms.  
 
 
 
 
 



Sammanfattning 
Examensarbetet avhandlar möjligheterna att importera byggmaterial samt att anlita 
underentreprenörer från Polen. Arbetet har gjorts åt medlemmarna inom BIFA- 
Byggmästargruppen Interfaber AB. BIFA är en organisation med självständiga 
byggentreprenörer i effektiv samverkan vad avser gemensamma angelägenheter, som 
t.ex. inköp av byggmaterial. 
 
Rapporten omfattar tre delar, en teoretisk-, en empirisk- och en praktisk del. Arbetet 
inleds med en allmän beskrivning av Polen och dess ekonomiska förutsättningar. I 
denna del tar vi också upp EU-lagar för utländska entreprenörer som arbetar i Sverige.  
 
I rapporten kan man också ta del av en enkätundersökning. Enkätundersökningens syfte 
var att få kännedom om vilka typer av byggmaterial och underentreprenörsarbeten 
BIFA:s medlemmar är mest intresserade av. Resultatet av undersökningen visar att 
medlemmarna är mest angelägna om att importera fönster och dörrar. De 
underentreprenörsarbeten som är av störst intresse är mur- och putsarbeten.  
 
För att hitta leverantörer och underentreprenörer reste vi till Gdansk i Polen och där 
besökte vi en byggmaterialmässa. Besöket på mässan resulterade i flera kontakter med 
företag, varav tre har kontaktpersoner i Sverige. Vi träffade även betydelsefulla 
personer på Exportrådet Polen, Polsk-svenska Handelskammaren samt NCC. Dessa 
personer kunde ge oss användbar information angående leveranser, betalningar och 
problem som kan uppstå.   
 
Under arbetet har vi kommit i kontakt med rapporten ”Nya inköpsvägar för 
byggmaterial”, som har sammanställts av Svensk Handel. Rapporten behandlar inköp av 
byggmaterial från bl.a. Polen och innehåller information om polska leverantörer som 
bedömts som lämpliga för import till Sverige. Detta kan ge BIFA möjlighet att hitta 
ytterligare leverantörer av byggmaterial. 
 
Att hitta underentreprenörer visade sig vara betydligt svårare än att hitta leverantörer. Vi 
har kontaktat flera underentreprenörer men har tyvärr inte fått något gensvar. Ett sätt att 
hitta leverantörer och underentreprenörer är att ta hjälp av Polsk-svenska 
handelskammaren. Handelskammaren kan mot betalning fungera som konsulter och 
hitta lämpliga leverantörer och underentreprenörer. Ett annat sätt att finna polsk 
arbetskraft och leverantörer är att ha en anställd lokaliserad i Polen som då kan arbeta 
mer effektivt med detta.  
 



Förord 
Det här examensarbetet är en del av examinationen för högskoleingenjörer vid 
Linköpings universitet, Campus Norrköping. Rapporten inriktar sig mot 
produktionsteknik. Byggmästargruppen Interfaber AB – BIFA – står som 
uppdragsgivare för arbetet och uppgiften har utförts under 10 veckor våren 2005. 
 
Vi vill tacka alla som har hjälpt oss att sammanställa examensarbetet. Speciellt tack till 
Thomasz Piekarec på Exportrådet Polen, dr Tadeusz Iwanowski på Polsk–svenska 
Handelskammaren, Kjell Olofsson på NCC i Gdansk, Magnus Östryd på Botrygg Bygg 
AB och Ingemar Klint som agerat examinator samt Dag Gunnarson på Bygg GG som 
varit vår handledare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Robert Magnusson       Jaqueline Åkerström           Nancy Åkerström 
robma363@student.liu.se       jaqak164@student.liu.se        nanak627@student.liu.se 
 
Norrköping 
2005-05-24 
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1 Inledning 
 
1.1 Presentation av Byggmästargruppen Interfaber AB – BIFA 
BIFA bildades 1975 och är en rikstäckande intresseorganisation för 
byggnadsentreprenörer. Bolaget är ett samarbetsorgan för medelstora byggföretag och 
har som ändamål att dra nytta av fördelarna vid gemensamma intressen, som t.ex. inköp 
av byggmaterial. I dagsläget är 39 byggföretag runt om i Sverige medlemmar i BIFA. 
Medlemmarna i bolaget omsätter 4,7 miljarder kronor och har ca 2 500 anställda. 
 
BIFA:s syfte är bl.a. att medlemmarna gemensamt kan upprätta inköpsavtal, träffas och 
utbyta erfarenheter, samarbeta över gränserna samt att vara till hjälp åt varandra i alla 
entreprenad- och byggfrågor m.m. 
 
BIFA:s motto är ”att på olika sätt biträda de anslutna byggföretagen och bidra till en 
förbättrad lönsamhet och i framtiden gynnsam utveckling”. 
 
(Källa: http://www.bifa.nu/, 2005-04-06.) 
 
1.2 Bakgrund 
Större svenska byggföretag köper redan in byggprodukter och underentreprenörsarbeten 
från lågprisländer, vilket är svårare för mindre byggföretag. Det finns leverantörer, men 
det svåra för små företag är att reda ut betalningar, kvalitetssäkring, språk samt reda ut 
"hur man gör". 
 
Möjligheterna till inköp av billigt byggnadsmaterial och arbetskraft har ökat avsevärt 
sen utvidgningen av EU under 2004. Flera av de nyligen anslutna länderna, t.ex. 
Baltstaterna och Polen, har betydligt lägre kostnader för både material och arbetskraft. 
Vill man köpa byggmaterial till bra priser ska man passa på att göra det nu pga. att 
priserna troligtvis kommer jämnas ut i Europa inom några år. 
 
1.3 Syfte 
Målet med vårt examensarbete är att skapa kontaktvägar med seriösa leverantörer av 
byggmaterial i Polen, klargöra betalningar, kvalitetssäkring, språk samt ”hur man gör”. 
Syftet är också att hitta seriösa och pålitliga underentreprenörer. 
 
1.4 Metod 
Arbetet bakom rapporten kan delas in i tre olika moment. Inledningsvis ägnade vi oss åt 
litteraturstudier samt förstudier för att få ut så mycket som möjligt av vår resa till Polen. 
Som förstudie använde vi rapporten ”Nya inköpsvägar för byggmaterial kan spara 
miljarder” som Botrygg Bygg AB har tagit fram. Vi gjorde även en enkätundersökning 
för att få reda på vilka byggprodukter företagen i BIFA vill importera, vilken standard 
produkterna ska ha och vilka underentreprenörsarbeten de är intresserade av. Vi 
försökte också kontakta företag lokaliserade i Gdansk och dess omgivning samt polska 
företag som för tillfället var verksamma i Sverige. 
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Resan till Polen utgjorde den praktiska delen av vårt arbete. Under 10 dagar försökte vi 
på plats i Polen inhämta praktiska kunskaper och knyta kontakter med polska 
leverantörer. Vi besökte en byggmaterialmässa för att få kontakt med polska företag och 
för att informera om BIFA. Dessutom träffade vi nyckelpersoner på Exportrådet Polen, 
Polsk–svenska Handelskammaren och NCC som gav oss information om möjligheter 
och svårigheter när det gäller handel på den polska marknaden. 
 
Efter resan sammanställdes all information som erhållits i Polen samt har vidare kontakt 
hållits med vissa av de företag vi kom i kontakt med på mässan. Vi har också träffat en 
betydelsefull person på Botrygg Bygg AB. Han upplyste oss om en rapport som Svensk 
Handel och Botrygg Bygg AB arbetat med, ”Nya inköpsvägar av byggmaterial”.  
 
1.5 Avgränsningar 
Den avgränsning vi först och främst valde att göra var att begränsa oss till Gdansk och 
dess omnejd för att hitta leverantörer av byggmaterial. Vi valde Gdansk för att det ligger 
nära Sverige och för att vi fick chans att gå på en byggmaterialmässa. En annan 
avgränsning vi gjorde var att lägga tyngdpunkten på de material BIFA:s medlemmar är 
mest intresserade av, vilka vi fick fram efter en sammanställning av vår 
enkätundersökning. 
 
1.6 Målgrupp 
Rapporten riktar sig till medlemmarna inom BIFA. 
 
1.7 Upplägg 
Huvuddelen av rapporten innehåller tre delar, en teoretisk-, en empirisk- och en praktisk 
del. Den teoretiska delen innehåller allmän information om Polen,  handelsutbyte med 
Sverige samt EU-lagar och utländska företag. Den empiriska delen omfattar en 
sammanställning av resultatet från enkätundersökningen. Det sista avsnittet behandlar 
vår resa till Polen och resultatet av denna.   
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2 Allmänt om Polen 
I kapitel 2 och 3 har skriften ”Marknadsintroduktion Polen”, som utarbetats av 
Exportrådet,  använts som källa om inte annat anges. 
 
2.1 Fakta 
Polen är Europas nionde största land och gränsar österut mot Ryssland, Vitryssland, 
Ukraina och Litauen, västerut mot Tyskland och söderut mot Tjeckien och Slovakien. 
Tack vare att den norra gränsen utgörs av Östersjön medför detta tillgång till nordiska 
hamnar samt hamnar vid Nordsjön. Sjövägen till Sverige är bara 20 mil. 
 
Tabell 1 Faktaruta 
Befolkning 38,22 milj., 50 procent kvinnor/50 procent män (2002-12-31) 
Andel stadsbor 23,57 milj. eller 62 procent (2002-12-31) 
Yta 312677km2, 61 procent används till jordbruk, 29 procent skog och 

skogsmark, 1 procent permanent gröda, 10 procent övrigt 
Folktäthet 122 invånare per km2 (2002-12-31) 
Kringliggande stater med 
landgräns 

Ryssland, Litauen, Vitryssland, Ukraina, Tyskland, Tjeckien, 
Slovakien 

Nationaliteter Polacker, Vitryssar, Ryssar, Tyskar, Romer, Litauer 
Religion 35,9 milj. Katoliker, 0,5 milj. Ortodoxa, ca 100000 protestanter, 

5223 muslimer, ca 130000 övriga 
Medellivslängd Kvinnor: 79 år, Män: 70 år (2003) 
Valuta Złoty, 1 EUR=3,904 PLN; 1 kr=2,163 PLN (maj 2005) 
Medellön 2749 złoty, ca 6000 svenska kronor 
Huvudstad Warszawa; 1,6 milj. invånare 
Andra större städer Lódz: 812000, Kraków: 740000, Wrocław: 640000, Poznan: 

580000, Gdansk: 465900, Bydgoszcz: 390000, Lublin: 360000, 
Katowice: 350000, Białystok: 282000 

Statsskick Republik 
Överhuvud President Aleksander Kwasnniewski 
Regeringen Polen har en koalitionsregering som leds av Marek Belka. 

Finansminister är Jerzy Hausner, Utrikesminister Wlodzimierz 
Cimoszewicz. Koalitionsregeringen som bildades efter förra valet 
bestod av partierna SLD, PSL och UP. Viktigaste partierna i 
polska parlamentet idag är SLD, Samoobrona, Prawo i 
Sprawiedliwosc och Platforma Obywatelska. 

 
(Källa: http://www.viaggiatori.net/public/valute/PLN.php. 2005-04-12.) 
(Källa: http://www.forex.se/. 2005-05-10.) 
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2.1.1 Viktigaste städerna 
Warszawa - Stor investeringsmarknad, maskinindustri, konfektionsindustri. 
 
Katowice - Kolindustri, kolgruvor, stålverk, tryckeri. 
 
Białystok - Textilindustri, metall-, trä- och livsmedelsindustri, samt byggmaterial. 
 
Lódz - Textilindustri, klädes-, skinn-, pappers- och kemiindustri. 
 
Gdansk – Handelshamn, oljeindustri, kol- samt järnmalm. 
 
Poznan – Kultur-, vetenskap- och industristad. 
 
2.2 Ekonomi 
1989 introducerades marknadsekonomi i Polen. Övergången till marknadsekonomi 
medförde att statligt och kooperativt ägda företag privatiserades, monopol avskaffades 
och fri konkurrens infördes. Privatiseringen av statliga företag gick mycket snabbt. Den 
statliga sektorns andel av BNP minskade från 80 % 1989 till omkring 40 % 1997. De 
snabba privatiseringarna har lett till stora förluster för staten och en mycket ojämn 
fördelning av tillgångarna mellan befolkningen. Målsättningen för privatiseringarna, 
som idag sker i en långsammare takt, är att anpassa ägarstrukturen till övriga EU-
länders med en statsägd andel av BNP på 10 – 20 %.  
 
Under 1990-talet var den polska ekonomin en av de snabbast växande i Europa med en 
dynamisk privat sektor, effektivare industri och hög export. 2001 avstannade den 
positiva ekonomiska utvecklingen med minskad inhemsk efterfrågan vilket medförde 
försiktigare investeringar från företagens sida. 
 
2003 återhämtade sig Polens ekonomi och Polen har idag god ekonomisk tillväxt, 
ökande export och låg inflation. Denna positiva utveckling är dock inte särskilt stabil. 
Landets höga budgetunderskott och statsskuld, låga utländska direktinvesteringar och 
den höga arbetslösheten oroar. 
 
2.3 Arbetskraftskostnad och löner 
Kostnaden för arbetskraft är betydligt lägre i Polen än i Sverige och andra västländer. 
Den genomsnittliga arbetskraftskostnaden i Polen är ca 4,5 euro per arbetstimma, 
medan det svenska snittet ligger på 28 euro. Statistiken visar att dessa siffror även gäller 
för byggsektorn. Dessutom betalar de anställda i Polen en större del av de sociala 
avgifterna än i Sverige. Arbetar de utländska företagen enligt det egna hemlandets 
kollektivavtal har de således en stark konkurrensfördel. 
 
Löneökningarna i Polen har varit små eftersom de har haft en så hög arbetslöshet under 
lång tid. 2003 var den genomsnittliga månadslönen ungefär 690 euro (ca 6 000 kr).  
Lönekostnaderna varierar dock mycket i Polen. Det finns en stor grupp lågbetalda 
arbetstagare, framförallt de med lägre utbildning och de i landets östra delar. 
 
(Källa: Jagrén, Lars. Sveriges Byggindustrier. 2005-04-01.) 
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2.4 Sociala avgifter 
Av kostnaden för arbetskraft utgör arbetstagarens lön drygt 75 %. Den resterande delen 
går till att betala sociala avgifter. Arbetsgivaren betalar sociala avgifter motsvarande  
22 % av bruttolönen. De sociala avgifter anställda i Polen betalar motsvarar 19 % av 
bruttolönen. Förutom detta ska arbetstagaren betala inkomstskatt. Inkomstskatt utgår 
med 19 % för löner upp till 75 000 kr om året och 30 % – 40 % för högre inkomster. 
För byggnadsarbetare ligger skattesatsen på 19 %. Dessutom ska den anställde betala en 
hälsoförsäkring motsvarande 8,5 % av bruttolönen. 
 
(Källa: Jagrén, Lars. Sveriges Byggindustrier. 2005-04-01.) 
 
2.5 Arbetslöshet 
Polen har den lägsta andelen sysselsatta i Europa. Det beror delvis på det omfattande 
sociala försäkringssystemet och förtidspensioneringar i samband med privatiseringar av 
statliga företag.  
 
Arbetslösheten minskade under 1990-talet och nådde en lägsta nivå på 10,4 % under 
1998. Under lågkonjunkturen i början av 2000-talet har dock arbetslösheten åter ökat 
och uppgick 2003 till 20 %. Framförallt har det drabbat anställda inom 
tillverkningsindustrin och byggsektorn. 
 
Eftersom Polens ekonomi återhämtat sig förväntas arbetslösheten minska under de 
kommande åren även om effekterna av den positiva utvecklingen ännu inte har visat sig. 
Dessutom förutspås EU-inträdet ha en positiv inverkan på arbetslöshetsstatistiken 
genom arbetskraftsutvandring till andra EU-länder. 
 
2.6 Export  
Under 2000-talet har Polens export ökat kontinuerligt, delvis beroende på ökad 
konkurrenskraft hos den inhemska produktionen. Under 2003 uppgick värdet av 
exporten till 40,2 miljarder euro, vilket motsvarar en ökning med 31 % mot året innan. 
Av detta svarade den privata sektorn för närmare 90 %. Även under 2004 har exporten 
fortsatt att öka.  
 
Länderna inom EU är Polens viktigaste handelspartners och var det också redan innan 
landet inträde i unionen. Redan 1992 tecknades ett samarbetsavtal med EU om att 
eliminera tulltaxor på handel med varor och tjänster mellan Polen och EU:s 
medlemsstater. Polen har sedan dess successivt sänkt sina tullar i enlighet med 
samarbetsavtalet och år 2000 genomfördes i stort sett total eliminering av tullar. Nästan 
70 % av Polens export 2002 gick till EU. Polens medlemskap i EU förväntas att 
ytterligare stärka EU-ländernas betydelse som handelspartner. 
 
2.7 Byggnadssektorn 
Byggnadssektorn i Polen, som 2002 var privatiserad till 96,4 %, har upplevt en stark 
tillväxt de senaste tio åren. Byggnadssektorn har varit en bidragande orsak till 
utvecklingen inom andra sektorer då behovet av nya byggnader är mycket stort i Polen. 
 
Lågkonjunkturen i början av 2000-talet medförde begränsade investeringar, vilket ledde 
till att byggsektorn hamnade i en kris. Under 2004 återhämtade sig byggnadssektorn 
något tack vare ökat bostadsbyggande. Antalet anställda ökar och byggsektorn ser med 
optimism på framtiden. 
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3 Handelsutbyte med Sverige 
Sverige har ökat handeln med Polen de senaste åren och Polen är idag vårt lands största 
handelspartner i Central- och Östeuropa. Trots detta är Sveriges handel med Polen 
fortfarande av relativt liten omfattning. Industrin står idag för det största handelsutbytet 
med svenska företag, men tjänstesektorn ökar ständigt i betydelse. Polens expansiva 
marknad, geografiska läge och medlemskap i EU gör att handeln mellan våra länder 
förväntas fortsätta att öka. 
 
Det är framförallt svenska företag inom byggbranschen som satsat på den polska 
marknaden. Stora byggföretag som Skanska, NCC och Peab har investerat i 
tillverkningsindustrin och samarbetar med polska materialleverantörer. Intresset för 
handel med Polen har även ökat bland små och medelstora företag i Sverige. Framförallt 
är det den låga arbetskraftskostnaden som lockar. 
 
3.1 Att göra affärer på den polska marknaden  
Att hitta polska företag intresserade av tillverkning för export är relativt enkelt. De 
statligt ägda företagen saknar dock ofta servicekänsla och språkkunskaper vilket 
försvårar ett eventuellt samarbete. Privata företag i Polen har tvingats anpassa sig för att 
kunna konkurrera med utländska aktörer på marknaden. De privata företagen besitter 
större språkkunskaper och erbjuder bättre service. 
 
De senaste årens utländska investeringar på den polska marknaden har tvingat polska 
företag att höja produktkvaliteten till västerländsk standard. Detta för att kunna 
konkurrera på den egna marknaden men också för att vara ett intressant alternativ för 
utländska företag. Trots detta är det viktigt att kräva bra kvalitet av tillverkarna och 
noggrant följa upp kvaliteten i produktsändningarna. Det är inte ovanligt att kvaliteten 
är bra till en början, men blir sämre efterhand. Det är också rekommenderat att besöka 
den potentiella samarbetspartnern samt att skaffa referenser för att utveckla ett bra och 
pålitligt samarbete. 
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4 EU-lagar och utländska företag 
 
4.1 Konkurrens från utländska företag 
Inom EU råder fri rörlighet för varor och tjänster samt rätten till fri etablering. Alla 
medborgare har därmed rätt att söka arbete, ta anställning och driva rörelse i andra 
medlemsländer. Den fria rörligheten innebär att byggföretag inom EU allt mer kommer 
att vara i kontakt med utländsk arbetskraft och utländska entreprenörer, vilket leder till 
ökad konkurrens. Det är omöjligt att förutspå vilka effekter den fria rörligheten kommer 
att ha på byggmarknaden. Troligt är dock att den ökade konkurrensen kommer att pressa 
priserna och verka återhållande på löneutvecklingen. 
 
För att arbeta i Sverige krävs inget arbetstillstånd, men efter tre månaders vistelse i 
Sverige ska utländska medborgare inneha svenskt uppehållstillstånd. EU-medborgare 
som avser att arbeta eller bedriva näringsverksamhet i Sverige får i praktiken alltid 
uppehållstillstånd. Arbetstagaren eller det arbetsgivande företagets nationalitet har ingen 
betydelse för reglerna om uppehållstillstånd. För arbetstagare ges tillstånd för arbetets 
varaktighet. Om tiden överstiger ett år ges tillstånd för fem år. Utländska företag 
verksamma i Sverige under mer än ett år ska dessutom ha en filial i Sverige och vara 
registrerade hos Bolagsverket (f.d. Patent och registreringsverket). 
 
(Källa: http://www.bygg.org/Files/Marknad/pdf/byggarbetsmarknad_efter_eu-utvidgningen.050321.pdf. 
2005-04-07.)  
 
4.2 Svenskt kollektivavtal 
Sedan utvidgningen av EU 2004 har en ihållande debatt förts om utländska byggföretag 
som verkar i Sverige utan att vara knutna till svenska kollektivavtal. Sveriges 
Byggindustrier (BI) och Byggnads välkomnar utländsk arbetskraft och utländska företag 
som kommer till Sverige för att arbeta men anser att de då ska ansluta sig till svenskt 
kollektivavtal. Detta för att de ska ha samma avtal och löner som svenska arbetare för 
att undvika oseriösa konkurrenssituationer.  
 
Det svenska byggavtalet ställer till problem för utländska företag och anställda eftersom 
det tränger ut andra länders gällande avtal. Det gör det svårt för ett utländskt företag att i 
förväg uppskatta sina kostnader för medarbetare i Sverige. En förändring av 
kollektivavtalet är nödvändig för att anpassa det till konkurrens utifrån. En 
minimilönenivå måste fastställas antingen genom lagstiftning eller genom avtal. Det ger 
svenska och utländska företag samma möjlighet att beräkna lönekostnaden för det avtal 
de skriver på.  
 
(Källa: Hindersson, Per. Ståndpunkter oförändrade. Byggindustrin (2005) nr 10.) 
(Källa: Åkerlund, Staffan. Huvudförhandling i Arbetsdomstolen om Vaxholm. Byggindustrin (2005) 
nr 10.) 
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Enligt svensk lagstiftning har utländska företag ingen skyldighet att vara anslutna till 
svenskt kollektivavtal. De svenska fackföreningarna har dock genom 
Medbestämmandelagen (MBL) rätt att vidta stridsåtgärder mot företag som inte har 
kollektivavtal. Det gör att det är svårt för utländska företag att verka i Sverige utan att 
vara bundna till svenska kollektivavtal. Bundenhet av svenskt kollektivavtal uppnås 
genom medlemskap i BI. Alternativt kan hängavtal tecknas med Byggnads. Byggnads 
tecknar dock endast avtal med utländsk entreprenör för varje arbetsplats. 
 
(Källa: http://www.bygg.org/Files/Marknad/pdf/byggarbetsmarknad_efter_eu-utvidgningen.050321.pdf. 
2005-04-07.) 
 
I Stockholms kommun har socialdemokraterna arbetat med upphandlingsrutinerna. EU:s 
nya upphandlingsdirektiv har tydliggjort att det går att ställa krav på kollektivavtal. 
Socialdemokraterna i Stockholms län gör nu vad de kan för att de företag som tar 
uppdrag åt kommuner och landsting i Stockholm ska tillämpa svenskt kollektivavtal. 
 
(Källa: Karlsson, Fredrik. Krav på kollektivavtal införs. Byggindustrin (2005) nr 10.) 
 
4.3 Vaxholmskonflikten 
Alltsedan öststaternas inträde i EU har oklarheterna gällande kollektivavtal lett till 
konflikter mellan svenska fackföreningar och utländska företag. Den så kallade 
Vaxholmskonflikten är en av de mer uppmärksammade konflikterna.  
 
I upphandlingen för om- och tillbyggnaden av Söderfjärdsskolan i Vaxholm, vilken det 
lettiska företaget Laval un Partneri vann, fanns inget krav på kollektivavtal. När bygget 
väl startat krävde facket att de skulle ansluta sig till det svenska avtalet. Det lettiska 
byggföretaget Laval vägrade skriva svenskt kollektivavtal vilket ledde till att Byggnads 
försatte arbetsplatsen i blockad. Konflikten ledde till att den lettiska byggaren tvingades 
avbryta arbetet och slutligen åka hem. 
 
Lavals företrädare ansåg att stridsåtgärderna mot Lavals byggarbetsplats i Vaxholm 
under slutet av 2004 stred mot EG-rätten. Laval hade ett gällande lettiskt kollektivavtal 
och de menar att det borde ha accepterats av det svenska facket. Byggnads svarade med 
att EU:s utstationeringsdirektiv inte reglerar fackliga stridsåtgärder och att Byggnads 
blockad därmed var tillåten. Oenigheter gällande regler leder till konflikter som drabbar 
både beställare och entreprenörer eftersom projekt blir försenade och totala kostnaden 
blir högre än beräknat. 
 
(Källa: Karlsson, Fredrik. Lavals kontrakt kan brytas. Byggindustrin (2005) nr 2.) 
(Källa: Åkerlund, Staffan. Huvudförhandling i Arbetsdomstolen om Vaxholm. Byggindustrin (2005) 
nr 10.) 
(Källa: Åkerlund, Staffan. Det ”enda steget” en juridisk bluff. Byggindustrin (2005) nr 10.) 
 
4.4 Utländska företag – svenska lagar 
För utländska företag som tillhandahåller tjänster över gränserna och därmed 
utstationerar arbetstagare i Sverige gäller utstationeringslagen. Det innebär att svenska 
lagar som arbetstidslagen, arbetsmiljölagen, diskrimineringslagen m.m. gäller för det 
utländska företaget och dess anställda. 
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För närvarande diskuteras det så kallade tjänstedirektivet i EU. Direktivets syfte är att 
förverkliga EU:s mål om fri rörlighet mellan unionens medlemsstater. Principen bakom 
tjänstedirektivet är att ursprungslandets regler ska gälla även om verksamheten bedrivs i 
annat EU-land. Även om varje lands rätt till att kräva eget kollektivavtal därigenom 
ifrågasätts kommer troligtvis inte utstationeringsdirektivet inskränkas. Därmed kommer 
var lands kollektivavtal också gälla i fortsättningen. 
 
(Källa: http://www.bygg.org/Files/Marknad/pdf/byggarbetsmarknad_efter_eu-utvidgningen.050321.pdf. 
2005-04-07.) 
(Källa: Åkerlund, Hans. Praktiska huvudregler för hantering i Sverige av arbetstagare, bolag och 
F-skattare från andra länder (2004).) 
 
4.5 Anlita underentreprenör – oavsett nationalitet 
Vid anlitande av underentreprenör, antingen i form av ett företag med anställda eller 
ensamföretagare, bör avtalsvillkor vid underentreprenör ”UE 2000” alltid användas. 
(Förklarande text till UE 2000 finns i kapitel 11.) Det gäller även underentreprenörens 
eventuella upphandlingar. Beställaren är därmed skyldig att, innan entreprenaden 
påbörjas, förhandla enligt MBL § 38-40. (Paragraferna förklaras i kapitel 11.) Blankett 
UE 2000 ska fyllas i av underentreprenör och beställare för att sedan förmedlas till 
Byggnads lokala avdelning.  
 
Har underentreprenören sitt säte i ett annat land begär Byggnads förhandling. Vid 
förhandlingen ska beställare och representanter för det utländska bolaget närvara. Om 
entreprenören ska få verka i Sverige ska ett utlandshängavtal tecknas som garanterar en 
viss minimilön. Entreprenören är dessutom skyldig att tillämpa svenskt kollektivavtal. 
UE 2000 ger det anlitande företaget rätt att häva entreprenadavtalet om 
underentreprenören försummar vad företag enligt lag och kollektivavtal är skyldiga att 
följa. 
 
(Källa: http://www.bygg.org/Files/Marknad/pdf/byggarbetsmarknad_efter_eu-utvidgningen.050321.pdf. 
2005-04-07.) 
(Källa: Åkerlund, Hans. Praktiska huvudregler för hantering i Sverige av arbetstagare, bolag och 
F-skattare från andra länder (2004).) 
 
4.6 Utländska arbetstagares skattskyldighet i Sverige 
Längden av vistelsen i Sverige påverkar utländska arbetstagares skattskyldighet. 
Utländska företag och dess anställda som verkar i Sverige mindre än sex månader 
behöver inte betala skatt i Sverige. Överstiger arbetstiden däremot sex månader ska 
skatt betalas i Sverige. En person som är varaktigt bosatt i Sverige ska, oavsett 
arbetsgivarens nationalitet och arbetstid, betala skatt i Sverige. 
 
Enligt svensk rätt ska verksamhet beskattas i Sverige om det anlitande företaget har ett 
fast driftställe i Sverige. Utländska arbetstagare anställda av utländsk arbetsgivare med 
fast driftställe i Sverige ska betala skatt i Sverige, även om verksamheten understiger 
sexmånadersgränsen. I detta fall tillämpas dock särskild inkomstskatt, SINK, om 25 %. 
Detsamma gäller också utländska arbetstagare anställda av svensk arbetsgivare. 
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Tidsgränsen för när ett utländskt företag ska anses bedriva verksamhet från ett fast 
driftställe är beroende av gällande dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och 
arbetstagarens hemland. Dubbelbeskattningsavtal ingås mellan länder för att undvika att 
anställda i utlandstjänst tvingas skatta både i hemlandet och i det land där verksamheten 
bedrivs. För de flesta europeiska länderna, däribland Polen, gäller en tidsgräns om 12 
månader medan för några utvecklingsländer, t.ex. baltstaterna, har tidsgränsen satts till 
sex månader. 
 
4.6.1 Skattemässiga konkurrensfördelar 
De skatter och avgifter som gäller i ett företags hemland är av stor betydelse för 
företagets konkurrensmöjligheter. Utländska företag och deras anställda som är 
kortvarigt verksamma i Sverige betalar skatt i hemlandet. Eftersom skattetrycket (den 
del av ett lands totala BNP, bruttonationalprodukten, som tas ut i skatt) i andra länder 
ofta är lägre än i Sverige ger det utländska företag en skattemässig konkurrensfördel.  
 
(Källa: http://www.bygg.org/Files/Marknad/pdf/byggarbetsmarknad_efter_eu-utvidgningen.050321.pdf. 
2005-04-07.) 
(Källa: Åkerlund, Hans. Praktiska huvudregler för hantering i Sverige av arbetstagare, bolag och 
F-skattare från andra länder (2004).) 
(Källa: Jagrén, Lars. Sveriges Byggindustrier. 2005-04-01.) 
 
4.7 Moms 
Moms ska betalas för alla arbeten som utförs i Sverige. Ett utländskt företag som säljer 
tjänster på den svenska marknaden behöver dock nödvändigtvis inte registrera sig för 
moms i Sverige. Istället kan utländska företag använda sig av omvänd skattskyldighet 
(omvänd moms). Att tillämpa omvänd skattskyldighet är frivilligt för utländska företag. 
Den utländske företagaren kan välja att momsregistrera sig i Sverige och därmed också 
betala momsen.  
 
Används omvänd skattskyldighet innebär det att företagets kund blir skyldig att betala 
momsen. Säljaren redovisar således inte momsen på fakturan utan anger istället att 
köparen är skyldig att betala momsen. Köparen är då skyldig att utifrån det fakturerade 
beloppet beräkna momsen som sedan redovisas i deklarationen.  
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För att omvänd moms ska få tillämpas måste köparen vara registrerad för moms i 
Sverige. Säljaren ska därför begära köparens registreringsnummer för moms och ange 
det på fakturan. Är köparen inte momsregistrerad i Sverige måste det utländska 
företaget registreras för moms i Sverige. Det innebär att omvänd moms inte kan 
tillämpas om köparen är en privatperson eller en organisation som är momsbefriad t.ex. 
social omsorg eller utbildningsverksamhet.  
 
(Källa: http://www.bygg.org/Files/Marknad/pdf/byggarbetsmarknad_efter_eu-utvidgningen.050321.pdf. 
2005-04-07.) 
(Källa: Åkerlund, Hans. Praktiska huvudregler för hantering i Sverige av arbetstagare, bolag och 
F-skattare från andra länder (2004).) 
 
4.8 Arbetsgivaravgifter och sociala avgifter 
Företag verksamma på den svenska byggmarknaden är skyldiga att betala AMF-
försäkringar. Utländska företag drabbas därför av dubbla försäkringsavgifter eftersom 
de också är skyldiga att betala i hemlandet enligt de gällande reglerna i hemlandet. 
Företag som har betalat dubbla avgifter kan, när de lämnar Sverige, begära 
återbetalning. Alternativt kan de begära uppskov från avgifterna i hemlandet för tiden i 
Sverige. Det senare alternativet är förmodligen lättare att driva eftersom företaget borde 
betala försäkringsavgifter i det land de är verksamma. 
 
(Källa: http://www.bygg.org/Files/Marknad/pdf/byggarbetsmarknad_efter_eu-utvidgningen.050321.pdf. 
2005-04-07.) 
(Källa: Åkerlund, Hans. Praktiska huvudregler för hantering i Sverige av arbetstagare, bolag och 
F-skattare från andra länder (2004).) 
 
Arbetsgivaravgifter betalas av arbetsgivaren i samband med ersättning för arbete. 
Företag som utför ett arbete i Sverige ska, oberoende av företagets nationalitet, betala 
arbetsgivaravgifter i Sverige. Utländska företag som tillfälligt utstationerar (under 
mindre än ett år) anställda till Sverige för att arbeta undantages dock från att betala 
arbetsgivaravgifter i Sverige. Det beror på att när det rör sig om så korta arbetstider 
räknas arbetet inte som utfört i Sverige. Pågår däremot arbetet i mer än ett år ska 
arbetsgivaravgifter betalas i Sverige från det att arbetet påbörjas. 
 
Utländska arbetstagare verksamma på den svenska marknaden som innehar ett 
utsändningsintyg (E101) är också undantagna från svensk arbetsgivaravgift. Intyget 
E101 utfärdas av myndigheten för socialförsäkring i arbetstagarens hemland och intygar 
att arbetaren ingår i hemlandets socialförsäkringssystem. 
 
(Källa: http://www.bygg.org/Files/Marknad/pdf/byggarbetsmarknad_efter_eu-utvidgningen.050321.pdf. 
2005-04-07.) 
 
På nästa sida följer en lathund angående var skatt och sociala avgifter betalas. 
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Tabell 2 Skatt och sociala avgifter 

 
 
(Källa: http://www.bygg.org/Files/Marknad/pdf/byggarbetsmarknad_efter_eu-utvidgningen.050321.pdf. 
2005-04-07.) 
 
4.9 Utländska egenföretagare 
En utländsk person kan även verka på den svenska marknaden som egen företagare. 
Samma regler vad gäller skatter och uppehållstillstånd som redovisades ovan gäller 
också egenföretagare. För att verka i Sverige som egen företagare krävs förutom 
uppehållstillstånd endast en registrerad näringsverksamhet i hemlandet.  
 
Innehav av F-skattsedel kommer att vara en fördel och underlätta att bedriva verksamhet 
i Sverige, men är inte ett absolut krav. F-skattesedeln är ett dokument som informerar 
köparen om att inga skatteavdrag ska göras för tjänsterna. Dessutom garanterar F-
skattesedeln att den anlitande parten inte riskerar att behöva betala den egna 
företagarens skatter och avgifter i efterhand. 
 
Vid användande av egna företagare är utstationeringsdirektivet ej tillämpbart. Egna 
företagare kan heller inte påbjudas kollektivavtal vilket ger möjlighet till fri 
lönesättning. Detta har gett upphov till diskussion om vilka krav som ska ställas för att 
få verka som egen företagare på den svenska marknaden. 
 
(Källa: http://www.bygg.org/Files/Marknad/pdf/byggarbetsmarknad_efter_eu-utvidgningen.050321.pdf. 
2005-04-07.) 
(Källa: Åkerlund, Hans. Praktiska huvudregler för hantering i Sverige av arbetstagare, bolag och 
F-skattare från andra länder (2004).) 
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4.10 Ensamföretagare eller arbetstagare? 
Sveriges fackföreningar menar att en stor del av dessa ensamföretagare har en så ofri 
ställning att de egentligen verkar som arbetstagare. Det är ofta svårt att avgöra om det 
rör sig om en anställning eller ej. Det finns ett antal faktorer som ska granskas och 
gränsdragningen mellan företagare och arbetstagare kan behöva ske i domstol. 
 
De viktigaste skillnaderna mellan inhyrda anställda av utländskt företag och egna 
företagare är avlöningsform och ledning av arbetet. Ett inhyrande företag köper 
arbetskraftsinsatser från ett företag för ett syfte som inhyraren själv kan styra under 
inhyrningsperioden efter eget behov. I avtalet anges fasta timpriser och inget bestämt 
arbetsresultat eller arbetsperiod hos anlitaren. Avsaknaden av entreprenadavtal och 
bestämt prestationsinnehåll medger att anställda tas in, stannar kvar och försvinner ut på 
kort varsel, helt efter inhyrarens produktionsbehov och planering.  
 
Vad gäller egna företagare så förekommer ingen arbetsledning från det inhyrande 
företaget. Avtalet mellan inhyrande parten och den egna företagaren utformas som ett 
entreprenadkontrakt, vilket innebär att företagaren i fråga åtar sig att mot betalning (fast 
pris eller löpande räkning) åstadkomma ett förutbestämt resultat. Den egna företagarens 
arbetsuppgifter ska även vara väl avskilda från övrig verksamhet på arbetsplatsen. Den 
egna företagaren ska heller inte delta i ”vanliga” arbetsuppgifter knutna till de egna 
anställda.  
 
(Källa: http://www.bygg.org/Files/Marknad/pdf/byggarbetsmarknad_efter_eu-utvidgningen.050321.pdf. 
2005-04-07.) 
 
4.11 Bemanningsföretag 
EU-utvidgningen har även skapat andra möjligheter genom den fria rörligheten av varor 
och tjänster. Det finns idag ett flertal bemanningsföretag som rekryterar och hyr ut 
arbetskraft från öststaterna till svenska företag och privatpersoner. I stort gäller samma 
regler vid uthyrning av personal från ett bemanningsföretag som vid övriga tjänsteköp. 
 
Att använda utländsk arbetskraft istället för inhemsk medför betydligt lägre 
arbetskraftskostnader. Tvingas de utländska arbetstagarna att ansluta sig till svenskt 
kollektivavtal blir det emellertid svårt för dem att konkurrera med den svenska 
arbetskraften. I möjligaste mån försöker bemanningsföretagen därför undvika 
förhandlingar med svenska fackföreningar.  
 
Bemanningsföretagen ökar dock risken för att utländska medborgare utnyttjas av 
svenska företag. Redan ett år efter EU-utvidgningen har ett antal fall uppdagats, där 
utländska arbetare inte fått någon lön eller väldigt blygsam ersättning för sitt arbete. En 
ökad kontroll av underentreprenörer vid upphandling krävs för att undvika den här 
typen av situationer. 
 
Ett direktiv om regler för bemanningsföretag har nyligen antagits av EU. Syftet är att 
anställda i bemanningsföretag ska erbjudas likvärdiga arbetsvillkor som jämförbara 
anställda i det inhyrande företaget. 
 
(Källa: Karlsson, Fredrik. Byggjobb för halva priset. Byggindustrin (2005) nr 11.) 
(Källa: Karlsson, Fredrik. Bemanningsföretag med tillväxtplan. Byggindustrin (2005) nr 11.) 
(Källa: http://www.bygg.org/Files/Marknad/pdf/byggarbetsmarknad_efter_eu-utvidgningen.050321.pdf. 
2005-04-07.) 
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5 Enkätundersökning 
För att ta reda på vad BIFA är intresserade av att importera för typ av byggmaterial och 
vilka underentreprenörsarbeten de är angelägna om har vi gjort en enkätundersökning, 
se bilaga 1. Enkäten har skickats till alla 39 medlemmar inom BIFA och 26 företag har 
svarat på undersökningen. 
 
De byggmaterial BIFA är mest intresserade av att importera från Polen är fönster och 
dörrar. Av underentreprenörsarbetena är det mur och puts samt kakel och klinker som är 
mest efterfrågat. Den tidsperiod för underentreprenörsarbetena  som är mest intressant 
är 0-6 månader. 
 
Nedan har vi summerat resultatet och kommentarerna av enkätundersökningen samt 
sammanställt övriga kommentarer och önskemål. 
 
Tabell 3 Byggmaterial 
 Markering Kommentar 
Byggmaterial: Σ  
Gipsskivor  16 1200+900 mm bredd/förstärkt, toleranser? 
Träfiberskivor  12 OSB+Plywood 
Stålreglar  14 God kvalité 
Infästningsprodukter 8  
Fönster  22 3-glas isoleringsglas, u-värde=1,2 
Dörrar  21  
Trappor  14 Betongtrappor, L-trappa 
Övriga träsnickerier  9  
Metallglaspartier  16  
Köksinredning  17 Kan kräva mkt. komplettering, osäkert 
Beslag  5  
Armeringsjärn  16  
Stålbalkar  11  
Sten, kakel, klinker  15  
Natursten 10  
Parkett 11  
Fix och fog 4  
Sanitetsporslin  9  
Badrumsinredning 7  
Blandare 4  
Prefab betong och lättbetong  13  
Prefab träelement  16 Ev. takstolar, väggblock m. stående 

lockpanel, limträ 
 

 
Övriga kommentarer och önskemål: 

 
• EU-godkända material och produkter. 
• Problemen är leveranstider för kompletteringar, gäller främst snickerier till kök. De har inte 

heller samma millimeterprecision på sina maskiner. 
• Viktigt att kolla upp garantier, toleranser, ev. reklamation etc. 
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Nedan har vi summerat resultatet och kommentarerna av enkätundersökningen samt 
sammanställt övriga kommentarer och önskemål. 
 
Tabell 4 Underentreprenörsarbeten 
 Markering Kommentar 
Underentreprenörsarbeten:  Σ  
Mur och puts 15 Duktiga arbetare 
Kakel- och klinkermontage  12 Främst vibrationsförfarande i bruk 
Golvläggning  5  
Målning  8  
Undertak  4  
Smide  7 Stommar 
Ställning 3  
Svets 3  
Styr och regler 3  
VVS 4  
Markarbeten 4  
Småhus, hela eller delar  9 Intressant 
 
 
Tidsperioden för underentreprenörens arbete skulle kunna omfatta: 
(Flera alternativ kan markeras) 
 

 
0 – 3 mån. 3 – 6 mån. 6 – 12 mån. > 12 mån. 

  
Σ:    5                    5                                 1                                      2 

 
 
Övriga kommentarer och önskemål: 

 
• Betongarbeten, plattor på mark. 
• Stålstommar. 
• Betongelement med betongstommar. 
• Tidsperioden beror på vilka avtal som finns. 
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6 Vistelsen i Polen 
 
6.1 Resan till Polen 
Måndagen den 18 april 2005 reste vi med färja från Nynäshamn till Gdansk i Polen. 
Dagen efter var vi framme och checkade in på hotell Novotel Centrum. Under vår 
vistelse i Gdansk besökte vi en byggmaterialmässa, träffade nyckelpersoner på svenska 
Exportrådet i Polen, Polsk–svenska Handelskammaren och NCC. Med mycket 
intressant och viktig information i bagaget reste vi tillbaka till Sverige torsdagen den 28 
april 2005. 
 
6.2 Inför Polenresan 
Ungefär två veckor innan vi åkte till Polen kontaktade vi ca 15 polska leverantörer av 
byggmaterial samt ett flertal underentreprenörer via e-post. Tanken med att kontakta 
företagen var att vi hade för avsikt att besöka dem i Polen för att bedöma om de är 
seriösa och har kvalitativa produkter. Tyvärr fick vi inte svar på våra e-post, inte heller 
andra gången vi skickade ut dem. 
 
6.3 Mässbesöket i Gdansk 
Den 20 april besökte vi en byggmaterialmässa i Gdansk. På mässan, som tyvärr har 
minskat i omfattning över åren, fanns ca 50 utställare. Majoriteten av utställarna var 
leverantörer av fönster, dörrar, takbeklädnad och badrumsinredning. 
 
Under mässbesöket kom vi i kontakt med ca 15 lämpliga leverantörer. Dessvärre kunde 
hälften av dessa knappt någon engelska och inte heller tyska. Detta ledde till att vi inte 
kunde knyta några vidare kontakter med dessa företag. De resterande leverantörerna 
kunde vi däremot konversera med på ett bra sätt och de kunde ge oss betydelsefull 
information. Vi gav dessa företag fakta om BIFA och även upplysning om hur de kan 
kontakta BIFA. 
 
Ett av de företag vi pratade med på mässan, Windows 2000, som tillverkar fönster och 
dörrar, hörde av sig kort efter mässbesöket. De är väldigt intresserade av fortsatt kontakt 
med BIFA. Anledning till detta snabba gensvar beror antagligen på att de har en svensk 
kontaktperson på företaget som tog kontakt med oss via e-post. De övriga företag vi var 
i kontakt med på mässan har vi skickat e-post till för mer information. Vi har dock inte 
fått svar från dessa, vilket kan bero på språkproblem. 
 
Det finns även en byggmaterialmässa, Budma, i Poznan, som är mer omfattande än 
mässan i Gdansk. Budma erbjuder ett större utbud av leverantörer och är ett bra tillfälle  
att få kontakt med leverantörer. Mer information om denna mässa finns i avsnitt 8.9, 
Kontaktvägar. 
 
6.4 Exportrådet Polen 
När vi var i Gdansk träffade vi Thomasz Piekarec, konsulent på Exportrådet Polen. Han 
gav oss viktig information angående handel mellan Polen och Sverige. Sammanfattning 
av mötet finns i bilaga 2. 
 
Exportrådet Polen arbetar med svenska företag som vill bygga upp eller utveckla sin 
försäljning i Polen. De jobbar också med polska företag som är intresserade av svenska 
produkter och företag. 
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Med exportrådets affärsområden, exportkonsultering och exportinformation, är 
Exportrådet Polen en tillgång för svenska företag i alla skeden av handel. Det hjälper till 
med allt från basinformation för granskning av en marknad till kontinuerlig support för 
ett företags lokala struktur. Inom affärsområdet exportinformation ger Exportrådet 
snabb och kostnadsfri upplysning till svenska och polska företag i frågor som rör 
export. 
 
Exportrådet har ett projekt där de hjälper företag att starta eller utveckla sina affärer i 
regionen. Programmet riktar sig mot små och medelstora företag och Exportrådet ordnar 
ett besöksprogram hos tänkbara polska affärspartners. 
 
(Källa: http://www.swedishtrade.se/polen/. 2005-05-05) 
 
6.5 Polsk–svenska Handelskammaren 
En annan viktig person som vi fick kontakt med var dr Tadeusz Iwanowski, vd för 
Polsk–svenska Handelskammaren. Även han gav oss intressant information beträffande 
import. Mer om dr Tadeusz Iwanowski finns i avsnitt 8.9, Kontaktvägar och en 
sammanfattning av mötet finns i bilaga 3. 
 
Polsk–svenska Handelskammaren är en organisation vars syfte är att hjälpa till vid 
affärsverksamheter mellan Polen och Sverige. Handelskammarens huvuduppgift är att 
marknadsföra sina medlemmar på den polska och den svenska marknaden och att 
möjliggöra deras verksamhet. De hjälper också sina medlemmar med det administrativa 
arbetet. Exempelvis arbetar handelskammaren just nu mycket med polska 
underentreprenörer i byggbranschen som vill arbeta i Sverige. Handelskammaren ordnar 
seminarier och affärsfrukostar med sina medlemmar där man går igenom viktiga frågor 
angående bland annat lagar och ekonomi. 
 
(Källa: http://www.psig.com.pl/en/about.html. 2005-05-02)  
 
6.6 NCC group  
Genom Iwanowski kom vi i kontakt med Kjell Olofsson på NCC i Gdansk. Kjells 
arbetsuppgift är att hitta polska leverantörer av byggmaterial. Kjell har tillsammans med 
tre kollegor arbetat med detta under 15 månader. Det är alltså ett tidskrävande arbete att 
hitta seriösa leverantörer och att skapa relationer där parterna litar på varandra. Under 
mötet med Kjell gav han information om problem som kan uppstå och vad man bör 
tänka på vid handel med polska företag. En sammanfattning av mötet finns i bilaga 4. 
 
6.7 Egna erfarenheter från resan till Polen 
Att åka till Polen och ta kontakt med polska leverantörer kan nog för många kännas 
besvärligt, då polackerna är kända för att inte ha så bra språkkunskaper. För oss var det 
till en början jobbigt när vi var på mässan och skulle ta kontakt med företag. 
Språkkunskaperna varierade och vissa var väldigt duktiga på engelska. De 
representanter för företagen som däremot inte kunde engelska och märkte att vi inte 
kunde polska drog sig undan och ville inte försöka konversera. Även på vissa 
restauranger och fik i den mest turistbesökta delen av Gdansk, Ulica Dluga i Dlugi 
Targ, fanns det serveringspersonal som inte kunde någon engelska. 
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I början av vår planering av resan hade vi tänkt att vi skulle hyra en bil för att kunna ta 
oss fram i Polen. Detta skulle bli väldigt dyrt så vi valde att använda oss av lokaltrafiken 
och taxi. Det visade sig vara en utmärkt idé då taxi är väldigt billigt. Totalt förbrukade 
vi 700 kr på taxiresor i Gdansk. Hade vi hyrt bil hade det kostat ca 1000 kr per dag. 
Som besökare i Polen bör man dock vara uppmärksam så att man inte blir lurad av 
taxichauffören, t.ex. att de kör på fel taxa, nattaxa. Detta fick vi erfara på vår första 
taxiresa från färjan. 
 
Vi upplevde också att trafiken var väldigt kaosartad och att själv köra i Gdansk inte 
hade varit lätt då skyltningen inte var särskilt tillfredställande. Vi blev förvarnade att 
vara försiktiga om vi skulle åka med lokaltrafiken för att det finns många ficktjuvar. 
Eftersom vi inte åkte med lokaltrafiken upplevde vi aldrig detta. 
 
Innan vi åkte var det många som uppmanade oss att vara försiktiga pga. att 
kriminaliteten är relativt hög i Polen. Det vi upplevde var att om man rör sig i rätt 
områden så är det inte farligare än att befinna sig i en stad i Sverige. Vårt hotell var bra 
beläget med närhet till turiststråken i Gdansk men det finns också områden i närheten 
som man helst inte ska vistas i. 
 
Vi blev väl mottagna i Polen. De anställda på hotellet var väldigt trevliga och 
hjälpsamma. När vi skulle åka med taxi från hotellet ringde de upp ett taxibolag och 
ordnade alltid ett bra pris. Personalen i matvaruaffärer och butiker upplevde vi däremot 
inte vara särskilt trevliga vilket kan bero på att arbetsbelastningen är väldigt hög i Polen 
samt att Polen har en annan kultur. 
 
När vi besökte Thomasz Piekarec på Exportrådet och Tadeusz Iwanowski på 
Handelskammaren blev vi väldigt väl mottagna. Thomasz Piekarec lät oss sitta kvar i 
deras matsal efter mötet och sammanställa informationen vi fått av honom. Han lät oss 
också använda deras telefon så vi själva inte skulle behöva ringa från våra 
mobiltelefoner. När vi hade träffat Tadeusz Iwanowski skickade han oss vidare till sin 
yngre kollega för att han skulle hjälpa oss att hitta de bästa restaurangerna och 
serveringarna i Gdansk.  
 
De restauranger och fik vi besökte hade mycket bra och framförallt billig mat. En meny 
på McDonald’s eller en pizza kostade hälften så mycket jämfört med Sverige. För ca 60 
kr kan man få en rejäl maträtt med kött, ris, sallad och dryck, i Sverige skulle en 
jämförande maträtt kosta ungefär 100 kr. 
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7 Möte efter resan 
 
7.1 Botrygg Bygg AB 
Efter resan har vi träffat Magnus Östryd som arbetar med inköp och logistik på Botrygg 
Bygg AB i Linköping. Magnus Östryd har arbetat med en rapport som heter ” Nya 
inköpsvägar för byggmaterial kan spara miljarder”. Projektet pågick i två år och 
avslutades i oktober 2004. Rapporten innehåller information om hur man har gått 
tillväga för att hitta leverantörer av byggmaterial i Europa. På Boverkets hemsida: 
www.boverket.se, kan rapporten hittas. 
 
Magnus Östryd har även medverkat i rapporten ”Nya inköpsvägar av byggmaterial” en 
rapport från Svensk Handel som innehåller uppgifter om olika leverantörer av 
byggmaterial, bl.a. i Polen. Några polska leverantörer som nämns är Jopex, som 
tillverkar sanitetsporslin, kakel och klinkers, Italprod Sp. z o.o. som gör duschkabiner 
samt Krakowska Fabryks Armatur s.a. som tillverkar blandare och radiatorer. I 
rapporten finns också ett avsnitt där intryck och omdöme för varje företag har bedömts. 
En kort sammanfattning av samtliga företag finns i kapitel 10. Även denna rapport kan 
man hitta på Boverkets hemsida. En komplett lista på alla företag som finns i denna 
rapport hittas i bilaga 7 och en sammanställning av mötet med Magnus Östryd finns i 
bilaga 5. 
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8 Rutiner för import 
 
8.1 Tull 
När en vara importeras måste tull, moms och ibland även vissa andra avgifter betalas till 
tullmyndigheten i importlandet för att varan ska frigöras från tullen. 
 
(Källa: http://www.swedishtrade.se/exportinformation/default.aspx?pageid=191&search=import. 
2005-04-08.) 
 
Länderna inom EU omfattas av en tullunion vilket innebär att handel mellan 
medlemsstaterna inte berörs av tullrestriktioner. In- och utförsel av varor mellan EU-
länder räknas inte längre som import och export, utan som utrikeshandel. Några 
tullprocedurer behöver därför inte utföras, vare sig i Polen eller i Sverige. En 
förutsättning är dock att varan är i fri omsättning i EU, dvs. att den är inhemsk eller att 
den är importerad till EU och gällande importtull har betalats. 
 
EU har i sin tur slutit olika frihandelsavtal med länder och grupper av länder för att 
avskaffa tullar och kvantitativa restriktioner, där bl.a. Polen finns med. Leveranser 
mellan EU-länder räknas nu som vilken inrikes transport som helst. Tullproceduren vid 
gränsen är borttagen och någon faktura behöver inte längre följa med godset. Istället för 
att lämna en tulldeklaration med uppgifter om godset vid gränsen lämnar företagen nu 
en månatlig statistikredovisning (intrastat). I denna redovisas köp och försäljningar 
mellan medlemsländerna för att upprätthålla någon slags handelsstatistik. 
 
(Källa: http://www.mid.chamber.cci.se/internat/inomeu.htm. 2005-04-08.) 
 
8.2 Moms 
Om leverantören är momsregistrerad i Polen och importören är momsregistrerad i 
Sverige ska den polske leverantören inte ta ut polsk moms på fakturan. En förutsättning 
är att varorna fysiskt levereras från Polen till Sverige och en annan förutsättning är att 
både leverantörens och importörens momsregistreringsnummer ska finnas på fakturan. 
 
(Källa: Sjölander, Jan. Exportrådet. 2005-04-11.) 
 
8.3 Leverans 
Avtalsparterna måste anpassa sig till varandra när det gäller leveranssätt och 
leveranstider. Parterna får gemensamt bestämma hur långa leveranstiderna ska vara 
samt hur leverans ska ske. Leveranstiden är också beroende av vad man beställer. 
Beställer inköparen en standardprodukt har leverantören troligtvis produkten på lager 
och leveransen går då förmodligen snabbare än om köparen t.ex. gör en 
specialbeställning. Parterna får också gemensamt bestämma om det är leverantören som 
står för leveransen eller om inköparen själv ska ordna med leverans. 
 
(Källa: Iwanowski, Tadeusz. Polsk-svenska Handelskammaren. 2005-04-21.) 
(Källa: Olofsson, Kjell. NCC. 2005-04-28.) 
 
Byggmaterial kan levereras med lastbil och med färja över Östersjön. Färjorna går 
dagligen från hamnen i Gdansk till Sverige. 
 
(Källa: Olofsson, Kjell. NCC. 2005-04-28.) 
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8.3.1 Leveransvillkor 
Leveransvillkoret i offerten ger kunden information om vem som betalar frakt och 
övriga utlägg i samband med transporten, vem som står risken vid eventuell godsskada 
eller förlust och vem som betalar tull och skatt i importlandet. För internationella affärer 
finns det standardvillkor som uttrycker vilken part som ansvarar för ovanstående 
kostnader och risker. 
 
I boken ”Incoterms” finns de vanligaste villkoren tolkade och det är Internationella 
Handelskammaren, ICC, som har samlat dessa. Boken revideras regelbundet, senast år 
2000. ”Incoterms” innehåller 13 leveransvillkor med olika nivåer av åtaganden för 
säljaren och köparen.  
 
(Källa: 
http://www.swedishtrade.se/exportinformation/default.aspx?pageid=2866&search=leveransvillkor. 
2005-04-12.) 
 
Förklaring av villkoren: 
 
• EXW: Fritt från säljarens fabrik/lager (angiven plats)  

”Risken övergår på köparen när säljaren ställer godset till köparens förfogande på  
det sätt som köpekontraktet föreskriver.” 
 

• FCA: Fritt fraktföraren (angiven terminal) 
”Risken övergår när säljaren överlämnar godset till angiven fraktförare på angiven 
plats.” 
 

• FAS: Fritt vid fartygets sida (angiven lastningshamn) 
”Risken övergår när säljaren överlämnar godset vid fartygets sida vid den 
lastningsplats som köparen anger, vid den angivna lastningshamnen.” 
 

• FOB: Fritt ombord (angiven lastningshamn) 
”Risken övergår när godset faktiskt har passerat anvisat fartygs reling vid angiven 
lastningshamn.” 
 

• SFR: Kostnader och frakt (angiven lastningshamn) 
”Risken övergår, liksom enligt FOB, när godset har passerat fartygets reling vid 
angiven lastningshamn.” 
 

• CIF: Kostnader, försäkring och frakt (angiven lastningshamn) 
”Risken övergår, liksom enligt FOB, när godset har passerat fartygets reling vid 
angiven lastningshamn. Säljaren ska tillhandahålla en sjötransportförsäkring som 
uppfyller minimikraven i Institute Cargo Clauses eller motsvarande uppsättning 
standardvillkor. Försäkringen ska täcka risken från det att risk övergår på köparen 
och fram till avlastning i angiven lossningshamn.” 
 

• CPT: Fraktfritt köparens lager/fabrik (angiven destination) 
”Risken övergår när säljaren överlämnar godset till den första fraktföraren.” 
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• CIP: Fraktfritt inklusive försäkring (angiven terminal) 
”Risken övergår, liksom enligt CPT, när säljaren överlämnar godset till den första 
fraktföraren. Säljaren ska tillhandahålla en sjötransportförsäkring som uppfyller 
minimikraven i Institute Cargo Clauses eller motsvarande uppsättning 
standardvillkor. Försäkringen ska täcka risken från det att risk övergår på köparen 
och till dess det når angiven terminal.” 

 
• DAF: Levererat gränsen (angiven terminal) 

”Risken övergår när säljaren gör godset tillgängligt för köparen vid angiven plats 
vid gränsen (oförtullat).” 
 

• DES: Levererat från fartyg (angiven lossningshamn) 
”Risken övergår när säljaren faktiskt gör godset tillgängligt för köparen ombord på 
fartyget vid lossningshamnen.” 

 
• DEQ: Levererat på kaj (angiven lossningshamn) förtullat 

”Risken övergår när säljaren gör godset tillgängligt för köparen på kajen vid 
angiven lossningshamn, efter förtullning. Observera, att om parterna önskar att 
köparen ska klarera godset och betala tull, ska ordet (oförtullat) sättas in istället för 
(förtullat).” 

 
• DDU: Levererat (angiven terminal) oförtullat 

”Risken övergår när säljaren gör godset tillgängligt för köparen vid angiven terminal 
(oförtullat).” 

 
• DDP: Levererat (angiven terminal) förtullat 

”Risken övergår när säljaren gör godset tillgängligt för köparen vid angiven terminal 
(förtullat).” 
 

(Källa: http://tf.nordea.dk/sitemod/Design/Layouts/Incoterms/index.asp?pid=1270. 2005-04-12.) 
 
Många företag har villkoret angiven plats (FCA) som standard, vilket innebär att 
köparen hämtar godset hos säljaren eller på en terminal/flygplats i säljarens land. 
Fördelen med detta villkor är att det är lätt att beräkna säljarens kostnader vilka är 
emballage, lastning på fordon alt. transport till överenskommen terminal/flygplats. 
Risken övergår till köparen i samband med överlämnandet av godset till 
transportören/terminalen. FCA kan nyttjas vid samtliga transportsätt. 
 
C – villkoren, CFR, CIF, CPT och CIP kan användas om säljaren vill erbjuda sin 
produkt inklusive frakt till köparens ort. CIF och CIP innefattar även försäkring. I dessa 
villkor övergår risken från säljare till köpare när godset överlämnas till 
transportören/terminalen eller när det lastats på fartyget. CPT och CIP kan användas vid 
samtliga transportsätt.  
 
Det gemensamma för D – villkoren är att risken ligger på säljaren tills godset är 
levererat, vilket det är när det når destinationsorten. 
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Vid C- och D- villkoren visar offerten det totala priset, vilket gör att det lätt kan 
jämföras med andra villkor. 
 
Minimivillkoret är EXW och maximivillkoret är DDP. 
 
(Källa: 
http://www.swedishtrade.se/exportinformation/default.aspx?pageid=2866&search=leveransvillkor. 
2005-04-12.) 
 
8.4 Betalning 
För att kunna konkurrera vid utlandsaffärer är det viktigt att man väljer rätt 
betalningsvillkor och betalningssätt. Det kan finnas andra risker vid utlandsaffärer än 
vid försäljning på den svenska marknaden, men har man kännedom om dessa risker kan 
man utforma betalningsvillkoren på bästa möjliga sätt. Nedan förklaras fyra 
betalningsformer som kan användas vid utlandsaffärer. 
 
(Källa: 
http://www.swedishtrade.se/exportinformation/default.aspx?pageid=2866&search=leveransvillkor. 
2005-05-10.) 
 
8.4.1 Ren betalning 
Vid ren betalning skickar exportören en faktura med anvisningar om hur betalning ska 
ske samt när och till vilket konto. Fakturan ska också uppge förfallodag, 
bankförbindelse och kontonummer. Detta är den enklaste och mest använda 
betalningsformen för köparen, den är dock den mest osäkra för exportören. 
 
Ren betalning används oftast mellan företag som känner varandra väl och därför känner 
till varandra riskmässigt. Säljaren skickar oftast varan innan betalning sker och 
betalning beror helt på köparens betalningsförmåga och vilja att betala. 
 
(Källa: 
http://www.swedishtrade.se/exportinformation/default.aspx?pageid=2866&search=leveransvillkor. 
2005-05-10.) 
 
8.4.2 Bankinkasso 
Bankinkasso är en betalningsform där köparens och säljarens banker deltar genom att 
förmedla handlingar, vanligen dokument av olika slag, mot betalning eller annan 
prestation från köparens sida. Bankinkasso, eller exportinkasso som det också kallas, 
innebär att exportören sammanställer och skickar dokument eller andra handlingar till 
köparen och begär betalning genom att ge sin bank ett skriftligt 
dokumentinkassouppdrag. Exportören skickar inkassouppdraget vidare till köparens 
bank och köparen skall betala det belopp som krävs från den lokala banken för att få 
tillgång till dokumenten. Efter denna procedur kan köparen få tillgång till godset och 
hämta ut det i tullen. Detta gäller i princip endast vid sjötransporter, då exportören 
erhåller en skeppsfraktsedel, som är en åtkomsthandling och där originalhandlingen 
berättigar innehavaren att förfoga över varan.  
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Med bankinkasso har exportören en fördel då det är ett säkrare sätt att få betalt, köparen 
kan nämligen inte komma åt godset utan att betala. Banken lämnar ingen garanti om att 
köparen kommer att betala, bankens funktion är nämligen bara att förmedla. Nackdelen 
med denna betalningsform är att det blir dyrare pga. högre bankkostnader än vid ren 
betalning. 
 
(Källa: 
http://www.swedishtrade.se/exportinformation/default.aspx?pageid=2866&search=leveransvillkor. 
2005-05-10.) 
 
8.4.3 Remburs 
Under en remburs förbinder sig köparens bank att betala säljaren så snart 
rembursvillkoren är uppfyllda. Köparen ser till att en remburs öppnas genom att 
kontakta sin bank. Banken gör en kreditprövning på köparen och tillsammans sätter 
köpare och säljare upp villkor för rembursen. Efter detta garanterar den rembursöppnade 
banken betalning oavsett vad som händer med köparen. Exportören måste dock fullgöra 
de rembursvillkor och presentera de handlingar som beordras i remburstexten. De 
vanligaste handlingarna är handelsfaktura, transportdokument och ursprungscertifikat. 
 
Remburs är den säkraste betalningsformen då säljaren är garanterad betalning om 
rembursvillkoren är uppfyllda. Det är också den snabbaste betalningsformen efter 
förskott, men också den dyraste. Remburs fungerar utmärkt mellan företag som precis 
börjat göra affärer med varandra. Fördelen för köparen är att om inte leverans inträffar 
på rätt tidpunkt som angivs i rembursen kan inte säljaren få betalt. 
 
(Källa: 
http://www.swedishtrade.se/exportinformation/default.aspx?pageid=2866&search=leveransvillkor. 
2005-05-10.) 
 
8.4.4 Betalning i förskott 
Vid de första tillfällena köparen beställer material från en polsk leverantör är det 
vanligast att betala i förskott. När parterna känner att de kan lita på varandra går man 
vanligtvis över till de betalningsrutiner vi har i Sverige. Dessa betalningsrutiner 
fungerar på så sätt att köparen betalar efter leverans och har en viss kredittid, oftast 30 
dagar. I större företag som exempelvis NCC och Skanska kan kredittiden uppgå till 90 
dagar. 
 
(Källa: Iwanowski, Tadeusz. Polsk-svenska Handelskammaren. 2005-04-21.) 
 
8.5 Kontrakt och förhandlingar 
Utformningen av handlingar skiljer sig mellan Polen och Sverige. I Sverige används 
AB04, allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och 
installationsentreprenader, för att parterna ska veta vad som gäller vid olika situationer i 
byggprojekt. Polen har dock inte motsvarande bestämmelser och därför är det viktig att 
parterna tillsammans fastställer vilka villkor som ska gälla. 
 

 24



Vid förhandlingar i Polen är det viktigt att ha klart för sig vilka förväntningar och krav 
man har och ställer. Ett kontrakt är ett mycket viktigt dokument i Polen och bör 
utformas mycket tydligt och noggrant. För att undvika missförstånd och fel går man in i 
minsta detalj. Saker som vilken teknik som används vid produktion, leveranstider och 
beställningens storlek ska vara noggrant specificerat för att undvika problem. 
 
Förhandlingar kan ibland ta tid och det kan vara svårt att komma fram till ett avslut, 
men när ett kontrakt väl är påskrivet respekteras det och följs. Man bör inte lita fullt ut 
på att löften hålls och muntliga överenskommelser bör därför undvikas.  
 
(Källa: Iwanowski, Tadeusz. Polsk-svenska Handelskammaren. 2005-04-21.) 
 
Det är viktigt att inte enbart skriva handlingar på svenska, då det tar längre tid att 
översätta från svenska till polska. De polska företagen har ofta engelska och/eller tyska 
språkkunskaper, vilket gör det lättare att översätta dessa språk till polska. 
 
(Källa: Iwanowski, Tadeusz. Polsk-svenska Handelskammaren. 2005-04-21.) 
 
8.6 Språk och kommunikation 
Kommunikationen är viktig för att parterna ska förstå varandra, därför är språket en 
central fråga. Tyvärr är språket i Polen ett problem och polacker har inte speciellt bra 
engelska och tyska språkkunskaper. De yngre som studerar eller har studerat kan oftast 
bra engelska, medan de äldre oftast kan lite tyska men ingen engelska.  
 
Språksvårigheterna kan lätt leda till missförstånd, vilket i sin tur kan leda till fel i t.ex. 
produktionen. Kommunikationen är alltså viktig för att få fram sina önskemål och krav, 
det handlar om att vara noggrann och tydlig. Har de svenska företagen en anställd som 
kan polska förhindrar det felaktig tolkning av exempelvis handlingar. Genom att ha 
polska språkkunskaper är det lättare att nå ut till fler företag och då få bättre priser än 
om man inte känner till språket. 
 
Kommunikation sker vanligtvis genom e-post, fax eller telefon. Brev är mycket ovanligt 
men kan också användas. Postväsendet i Polen fungerar mycket dåligt och ordentliga 
förseningar eller att försändelser försvinner är vanligt förekommande. För att vara säker 
på att en försändelse når mottagaren bör brevet skickas rekommenderat. 
 
I Polen är man mycket formell och använder orden Pan/Pani (Mr/Mrs) följt av 
mottagarens efternamn i adressering och inledning. Man bör förvissa sig om 
mottagarens språkkunskaper innan man kontaktar mottagaren eller översätta brevet till 
polska. 
 
(Källa: Iwanowski, Tadeusz. Polsk-svenska Handelskammaren. 2005-04-21.) 
(Källa: Olofsson, Kjell. NCC. 2005-04-28.) 
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8.7 Standard 
Standarder är något som den enskilde konsumenten oftast inte funderar över, i alla fall 
så länge standarden finns. Åker man t.ex. till USA och har med sig en laddare till 
mobiltelefonen och stickproppen inte passar så är det på grund av att standard saknas. 
Standarder handlar också om säkerhet t.ex. i olika redskap och utrustning. Att införa 
standarder ger minskade kostnader och olycksrisker. Det leder också till att 
tillverkningsprocesser förenklas. Att använda sig av standarder är det enklaste sättet för 
företagen att garantera att deras produkter uppfyller kraven när det handlar om säkerhet, 
hälsa och miljö. Standarder är ett uttryck för marknadens behov och önskemål då 
standarderna utarbetas i samverkan mellan konsumenterna och producenterna. 
 
Globala och europeiska standarder spelar en väsentlig roll för handeln mellan länder 
eftersom det ger möjligheter till en större marknad. Internationella standarder kan 
utnyttjas som en gemensam referens istället för att konsumenter, producenter och 
leverantörer var för sig sammanställer tekniska specifikationer. 
 
(Källa: http://www.sis.se. 2005-04-06.) 
 
8.7.1 CE-märkning 
CE-märket är ett märke som sätts på produkter för att visa att dessa uppfyller krav på 
säkerhet i ett eller flera EU-direktiv. EU strävar efter gemensamma regler inom hälsa, 
säkerhet och miljö för produkter. Dessa regler är också ett villkor för den fria 
rörligheten för varor som man eftersträvar i EU. Tillverkaren har alltid fulla ansvaret för 
sin produkt. Det är tillverkaren eller den som importerar produkten till EU/EES-området 
som ska intyga att direktivets hälso-, miljö-, och säkerhetskrav är uppfyllda.  
 
(Källa: http://www.euroinfo.se/ny/hem/ce-markning/ce-markning.html. 2005-04-11.) 
 
Syftet med direktivet för byggprodukter (89/106/EEG) är att underlätta handeln med 
dessa. Direktivet för byggprodukter gäller dock inte ännu fullt ut för alla produkter då 
det saknas några tekniska standarder. Nationella regler gäller på de områden som saknar 
harmoniserade standarder. När det gäller byggprodukter kan inte produkten i sig direkt 
CE-märkas. Det kan först göras efter att man kan visa överrensstämmelse med 
harmoniserad standard. Några exempel på tekniska egenskapskrav som 
byggproduktsdirektivet ställer på färdiga byggnadsverk där byggprodukten ingår är: 
 
• bärförmåga, stadga, beständighet. 
• säkerhet i händelse av brand. 
• skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö. 
• säkerhet vid användning. 
• skydd mot buller. 
• energihushållning och värmeisolering. 
 
(Källa: http://www.euroinfo.se/ny/hem/ce-markning/skrivyta/Byggprodukter%20031125.pdf. 
2005-04-11.) 
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Standarden på byggmaterial är oftast inget problem då Polen är ett EU-land där EU-
normer gäller. 
 
(Källa: Iwanowski, Tadeusz. Polsk-svenska Handelskammaren. 2005-04-21.) 
(Källa: Olofsson, Kjell. NCC. 2005-04-28.) 
(Källa: Piekarec, Thomasz .Exportrådet. 2005-24-21.) 
 
8.8 Kvalitetssäkring 
Många företag använder idag ISO (International Standard Organization) som en 
kvalitetssäkring. ISO är en internationell standard som gäller företagets hela kvalitets- 
och miljösystem. 
 
8.8.1 ISO 9001 
ISO 9001 är ett kvalitetssystem. Det betyder att företaget har ett system för att trygga 
företagets olika delar enligt standarden. Det gäller allt från inköpsrutiner, 
produktionsmetoder, leverantörsbedömningar, leveranser, lagerhanteringsrutiner, 
ekonomisystem, personal, utbildningsrutiner, försäljningsrutiner, och 
avvikelsehantering m.m. ”Företaget har också en kvalitetspolicy som genomsyrar hela 
företaget.” 
 
(Källa: 
http://www.butik.headlock.se/tcomedlem/fragor_och_svar.htm#Vad%20menas%20med%20att%20företa
get%20är%20ISO-certifierat?. 2005-05-17.) 
 
8.8.2 ISO 14001 
ISO 14001 fungerar som hjälpmedel för att utveckla ett effektivt system för ledning och 
styrning av miljöfrågor i ett företag. ISO har fastställt standarderna och dessa har också 
antagits både som Europastandard (EN) och Svenska Standard (SS). ISO 14001 är en 
kravspecifikation som specificerar de krav som miljöledningssystemet måste uppfylla. 
Standarden talar dock bara om vilka kraven är. Företaget avgör själv hur kraven ska 
uppfyllas utifrån sin egen verksamhet. ”Företaget har också en miljöpolicy som 
genomsyrar hela företaget.”  
 
(Källa: 
http://www.naturvardsverket.se/index.php3?main=/dokument/omverket/verkets_ledn/miljocert.htm. 
2005-05-17.) 
 
8.9 Kontaktvägar 
Kommunikation sker vanligtvis genom fax och e-post. Genom att använda sig av t.ex. 
en polsk tolk som kan översätta e-post/fax ökar det möjligheten att få kontakt med 
polska leverantörer och underentreprenörer. 
 
Ett annat effektivt sätt att få kontakt med polska företag är att besöka mässor, där erhålls 
många kontakter på kort tid. Genom att få personlig kontakt med personer i de polska 
företagen är det lättare att i fortsättningen hålla kontakt via e-post och fax. Det kan vara 
besvärligt att hålla kontakt via telefon då språket ofta är ett hinder och missförstånd lätt 
uppstår. 
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Information om internationella och nationella mässor och utställningar kan erhållas från 
exportrådets kontor i Polen. Information finns även på www.polfair.com.pl. En av de 
största byggmaterialmässorna äger rum i Poznan varje år. Nästa gång mässan hålls är 
den 24 – 27 januari 2006.  
 
(Källa: http://www.budma.pl/en. 2005-05-05.) 
 
Via Polsk–svenska Handelskammaren kan svenska byggföretag få hjälp att hitta seriösa 
leverantörer och underentreprenörer. Just nu arbetar handelskammaren mycket med 
polska underentreprenörer som vill jobba i Sverige. De kan även fungera som konsulter 
och hjälpa till med att hitta lämpliga leverantörer av byggmaterial. Handelskammaren 
tar då ut en avgift för detta arbete. 
 
Det effektivaste sättet att hitta underentreprenörer och leverantörer av byggmaterial 
samt att slippa mellanled är att ha en anställd som arbetar och är stationerad i Polen. Det 
är också nödvändigt att anställa en person som har goda polska språkkunskaper och som 
även kan svenska. Denna person kan då sköta all kontakt med företag. I dagsläget 
arbetar de större aktörerna NCC och Skanska på detta sätt, vilket har visat sig vara 
effektivt enligt Kjell Olofsson på NCC i Gdansk. 
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9 Leverantörer från byggmaterialmässan i Gdansk 
Kontaktuppgifter till samtliga leverantörer finns i bilaga 6. 
 
TSE 
TSE erbjuder energisnåla och billiga enfamiljshus. Priset är väldigt lågt jämfört med 
liknande företag på svenska marknaden och husen är klara på tre månader. Företaget 
grundades 2003 och har en omsättning på 2 970 000 kr (1 350 000 PLN). 
Kontaktperson är Stanislaw Kieronski. Mer information finns på företagets hemsida: 
www.tse-dom.pl/index_eng.html.  
 
(Källa: www.tse-dom.pl/index_eng.html. 2005-05-12.) 
 
Laccy - Kolczyglowy 
Företaget fabricerar främst trägolv men även andra träprodukter som skärbrädor, delar 
till möbler och handledare i trappor. De har två fabriker, en i Jezierze, där tillverkas 
delar till möbler av bok och ek. Den andra fabriken ligger i Barnowo, där tillverkas 
ekgolv med en kapacitet på ca 850 m2 golv per dygn. Laccy exporterar 80 % av 
produktionen till Västeuropa bl.a. till Sverige. Kontaktperson är Piotr Stapoc. Mer 
information finns på företagets hemsida: www.laccy.pl. 
 
(Källa: www.laccy.pl. 2005-05-12.) 
 
Silikaty 
Silikaty tillverkar lättbetong och är mest verksamma i Polen. Företaget har exporterat 
tidigare till bl.a. Tyskland. Silikaty har en hemsida: www.silikaty-teodory.pl, men 
tyvärr finns bara informationen på polska. 
 
(Källa: www.silikaty-teodory.pl. 2005-05-12.) 
 
Altox Sp. z o.o. 
Altox grundades 1991 och har specialiserat sig på tillverkning av fönster med plast- och 
aluminiumprofiler. Företaget marknadsför sina produkter främst på den polska 
marknaden men exporterar även till Sverige och Norge.  
 
Alla produkter som Altox marknadsför uppfyller EU:s krav gällande produktlagstiftning 
och standard. Företaget tillverkar profiler för bostäder liksom kontors- och 
butikslokaler, isolerade eller oisolerade. Plastprofilerna tillverkas av miljövänliga 
material och är fyllda med argongas för bättre värmeisolering. Företaget lämnar 5 års 
garanti på samtliga produkter. Fullständigt e-post finns i bilaga 7. 
 
(Källa: Wąż, Hanna. Altox.2005-05-13.) 
 
Betalning sker genom förskott och om man är intresserad av ett provexemplar kan man 
kontakta Darek Grochowski, som är företagets kontaktperson i Sverige. Darek kan 
också kontaktas vid eventuella frågor och köp. Altox erbjuder även montage av sina 
fönster utfört av polska underentreprenörer. 
 
(Källa: Grochowski, Darek. Altox. 2005-05-18) 
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Windows 2000 
Det polska företaget Windows 2000 grundades 1997. De tillverkar fönster och dörrar i 
plast samt aluminium, såväl isolerade som oisolerade. Dessutom producerar de uterum 
och vinterträdgårdar. Företaget har egna montörer och erbjuder sig att utföra 
monteringsarbetet för deras kunder.  
  
Fönster- och dörrprofilerna tillverkas av Rehau i Tyskland, medan beslag och glas 
kommer från polska leverantörer. Produktionen sker i Rumia, ca en mil från Gdynia. 
Firman har närmare 100 anställda varav knappt hälften återfinns på 
produktionsavdelningen. Produktionskapaciteten är omkring 3500 enheter per månad.  
 
Förutom att sälja sina produkter på den polska marknaden exporterar Windows 2000 
även till andra europeiska länder. Sedan ett par år tillbaka levererar de produkter till 
Sverige, Danmark, Belgien, Holland, Frankrike, och Tyskland. 
 
Windows 2000 är mycket intresserade av att skapa nya kundkontakter i Sverige. Joanna 
Podhraska, som arbetar med kundkontakter på den svenska marknaden, talar och skriver 
svenska och all kommunikation kan därför ske på svenska. Förfrågningar och 
beställningar skickas på svenska till Podhraska som sedan översätter till polska för 
produktionsavdelningen. 
 
Windows 2000 ombesörjer inte leveranser till Sverige. De erbjuder sig dock att för 
kundens räkning kontakta en speditionsfirma och ta reda på kostnader. Alla svenska 
kunder som hittills har köpt deras produkter har själva ordnat sina transporter. 
 
Leveranstider beror på vad som beställs. Rör det sig om standardprofiler och 
standardkulörer varierar leveranstiden från fyra till sex veckor. Profiler som ej är av 
standardutförande medför längre produktions- och leveranstider. 
 
När Windows 2000 tar emot en beställning tar de fram tekniska ritningar och skickar 
dem till kunden. Godkänner kunden ritningarna hamnar de på produktionsavdelningen 
för tillverkning. 
 
Vid de första tre beställningarna betalas halva ordervärdet innan dessa hamnar på 
produktion och resterande del betalas innan eller i samband med avhämtning. Efter tre 
beställningar ges förlängd betalningstid, till en början sex dagar efter avhämtning. 
 
Reklamation gäller vid tillverkningsfel samt vid de tillfällen levererade fönster inte 
motsvarar beställningen. Windows 2000 ändrar, lagar eller byter produkterna efter 
kundens önskemål och tar fullt ansvar för de kostnader som uppkommer. De erbjuder 
även att skicka sina montörer till Sverige om det behövs vid reklamation. På glas 
lämnas 5 års garanti och på profiler 10 år. 
 
Windows 2000 samarbetar även med en svensk firma, G&B i Rottne AB, som säljer 
deras produkter i Sverige. De ordnar grossisttransport själva och transportkostnader är 
därför inräknade i deras priser. Vid inköp av ett mindre antal fönster kan det löna sig att 
vända sig till den svenska återförsäljaren istället för att beställa direkt från tillverkaren i 
Polen. 
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Mer information finns tillgängligt på företagets hemsida: 
www.windows2000.com.pl/eksport. På hemsidan finns en översikt över företagets 
produkter. Ett provexemplar av deras produkter kan vid önskemål erhållas mot 
erläggande av endast leveranskostnad. 
 
Fullständiga e-post finns i bilaga 8. 
 
(Källa: Podhraska, Joanna. Windows 2000. 2005-04-25.) 
 
Meranti 
Meranti tillverkar fönster och dörrar i trä samt uterum och inglasade dörrar. Företaget 
exporterar och har en kontaktperson i Sverige, Marek Stanowski, som kan kontaktas vid 
eventuellt köp. 
 
(Källa: www.uk.meranti.com.pl. 2005-05-12.) 
 
Meranti är en modern fabrik i norra Polen och finns ca 2 mil från Gdynia. Tack vare 
fabrikens avancerade teknik kan man tillverka praktiskt taget alla slags fönster.  
 
Fönster från Meranti tillverkas av två olika slags trä, meranti/mahogny som är mer 
exklusiva och dyrare samt tre gånger pressad furu som är billigare och mycket bra 
material. Fabriken har EU-licens och använder enbart kända västerländska komponenter 
i tillverkningsprocessen. Komponenterna är vattenbaserade- och miljövänliga färger 
från Sigma, tätningsmaterial från Tremco, beslag av typ Roto eller Pia från Tyskland, 
glas från Pilkington med säkerhetskrav B med akustik för hela konstruktionen,  
Rw – 30 dB och isolerruta med U-värde 1,1. 
 
För komponenterna gäller följande garantivillkor: 
• Konstruktion – 10 år. 
• Beslag – 10 år. 
• Glas – 5 år. 
• Målade detaljer – 3år. 
Samtliga underleverantörer (färg, glas, beslag) finns representerade i Sverige. 
 
Transport av material sker i container med lastbil från Stena Line terminalen i Gdynia. 
Varje container rymmer ungefär 110 fönster och kostar ca 1 400 euro. Vid transport slås 
fönstrena om med plastfölje och skyddas  med kartong på kanterna. 
  
Betalningsvillkor: 
• 30 % av beställningsvärde – vid beställningstillfälle. 
• 70 % vid leveranstillfälle via bank. 
Andra betalningsvillkor kan diskuteras. Priserna är netto pga. att man levererar till ett 
annat EU-land utan gällande moms.  
 
Mer information finns tillgängligt på företagets hemsida: www.uk.meranti.com.pl. 
 
Fullständiga e-post finns i bilaga 9. 
 
(Källa: Stanowski, Marek. Meranti. 2005-05-15.) 
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10 Underentreprenörer 
Följande företag har kontaktats via e-post men tyvärr har vi inte fått något gensvar. Vi 
har valt att ha med företagen i rapporten ändå då BIFA kan välja att kontakta dem i 
framtiden. Kontaktuppgifter till samtliga underentreprenörer finns i bilaga 6. 
 
KORMAL Sp. z o.o. 
Kormal är ett polskt byggföretag med säte i Warzawa. De är till största delen 
verksamma på den inhemska marknaden men har även erfarenhet från andra europeiska 
länder, huvudsakligen Tyskland men även Sverige. De arbetar främst med fastigheter 
och industribyggnader och erbjuder entreprenörarbeten inom murning, betongarbeten 
och stålkonstruktioner. Företaget har idag mer än 250 anställda. 
  
Montostal Ltd., Instalation & Repair Company 
Montostal grundades i Gdansk, 1991, och arbetar med stålkonstruktioner. Företaget 
arbetar med nybyggnation, om- och tillbyggnader samt reparationer av i första hand 
industribyggnader. 
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11 Leverantörer ur rapporten ”Nya inköpsvägar för 
byggmaterial” 

Informationen om följade företag är hämtad ur rapporten ”Nya inköpsvägar för 
byggmaterial”. Kontaktuppgifter till samtliga leverantörer finns i bilaga 10. 
 
Jopex 
Jopex producerar sanitetsporslin samt kakel och klinker. Företaget grundades 1989 och 
har ca 400 st. anställda. Tillverkningen sker i Zabrze som ligger i södra Polen. Företaget 
producerar ca 10 000 m2 kakel och klinkerplattor per dygn samt ca 700 – 800 st. 
sanitetsporslinsdelar per dygn med en modern maskinpark. Lokalerna är dock gamla 
och mörka. 
 
Jopex riktar sig åt en kundkategori som väljer medelhög standard och kvalitet. 
 
Företaget exporterar främst till Ryssland, Estland och Litauen. Leveranstiderna varierar 
mellan en till tre veckor beroende på vad man beställer och om det finns i lager. 
Betalningssättet är till en början bankgaranti och efter en tid går betalningen över till 
fakturering med 30 dagars kredittid. Leveransen sker normalt med lastbil enligt 
”Incoterm 2000”. 
 
Ceramika Pilch 
Företaget producerar sanitetsporslin, kakel och klinker med ett relativt brett sortiment. 
De grundades 1992 och har ca 300 st. anställda. Tillverkningen sker i Jasienica, som 
ligger i södra Polen. De tillverkar näst intill 200 st. wc-stolar per månad och ungefär 
250 st. handfat per månad. Tillverkningen sker med modern utrustning i tämligen bra 
lokaler. 
 
Produkterna har en normal standard med en hyfsad kvalitet. Företaget inledde under 
2003 certifiering enligt ISO 9001 och ISO 14001 och företaget räknade med att det 
skulle vara klart under våren 2004. Vi har inte kunnat hitta några uppgifter om de är 
certifierade i dagsläget. 
 
Företaget producerar ca 30 % av produktionen till Östeuropa. Leveranstiderna varierar 
mellan en till fyra veckor. Betalningssättet är till en början förskottsbetalning eller 
bankgaranti och efter en tid går betalningen över till fakturering med 30 dagars 
kredittid. Leveransen sker normalt med lastbil enligt ”Incoterm 2000”. 
 
Opoczno Spolka Akcyjna 
Företaget producerar kakel och klinker i ett stort sortiment som omfattar nästan 
60 000 m2 per dygn. Företaget grundades 1883 och har ca 1 100 st. anställda. Företaget 
ligger i Opoczno, som ligger i centrala Polen. Produktionsutrustningen varierar och 
även lokalerna. 
 
Produkterna har en normal till hög standard med en bra kvalitet och de är ISO 9001- 
certifierade. 
 
(Källa: http://www.opoczno.com/. 2005-05-16.) 
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15 % av företagets produktion exporteras till Östeuropa, England, Tyskland och en liten 
del till Sverige. Leveranstiden varierar mellan två till tre veckor beroende på beställning 
och om det finns i lager. Betalningsformen är förskott eller bankgaranti och efter en tid 
faktura med 30 dagars kredittid. Leveransen sker normalt med lastbil enligt ”Incoterm 
2000”. 
 
Cersanit s.a. 
Företaget tillverkar kakel, klinker, blandare m.m. Per dygn produceras nästan 50 000m2 
kakel och klinker samt ca 6 000 sanitetsporslinsdelar. Företaget grundades 1965 och har 
ca 2 350 st. anställda. Produktionen är spridd på fyra olika orter i Polen. 
 
Produkterna riktar sig konsumenter som vill ha medel till hög standard med en hög 
kvalitet. Företaget är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. 
 
40 % av företagets produkter exporteras till Östeuropa, England, Danmark, USA och 
Sverige. Några av de svenska kunderna är Skanska och Westbergs. Leveranstiderna är 
vanligen 3 veckor. Betalningsformen är till en början förskottsbetalning eller 
kreditförsäkring som efter en tid övergår till faktura med kredittid på 30 – 60 dagar. 
Leveransen sker normalt med lastbil enligt ”Incoterm 2000”. 
 
Krakowska Fabryks Armatur s.a. 
Företaget tillverkar blandare och radiatorer i ett stort sortiment. Per dygn produceras ca 
3000 blandare och nästan 600 radiatorer. Företaget grundades 1920 och var då statligt. 
Företaget privatiserades 1992 och har idag ca 700 st. anställda. 
 
Företaget är certifierade enligt ISO 9001 sedan år 2000 och deras produkterna riktar sig 
till en bred kundgrupp. 
 
Ca 30 % av företagets produktion exporteras i första hand till Östeuropa men också till 
Tyskland, Holland och USA. Leveranstiderna från knappt en vecka till tre veckor 
beroende på vad som beställs och om det finns i lager. Betalning sker till en början med 
förskottsbetalning eller bankgaranti och efter en tid går det över till faktura med 
kredittid upp till 60 dagar. Leveransen sker normalt med lastbil enligt ”Incoterm 2000”. 
 
KABI Ltd 
Företaget tillverkar duschkabiner, drygt 400 st. per dygn och det är fördelat på fyra olika 
serier. KABI grundades 1999 och har ca 220 st. anställda. Produktionen sker i Wolomin 
som ligger nordost om Warszawa. 
 
Företaget riktar sina produkter mot en bred kundgrupp. 
 
KABI exporterar ca 40 % av tillverkningen till Östeuropa, Tyskland, Spanien och 
Österrike. Leveranstiderna varierar mellan knappt en vecka till två veckor beroende på 
vad som beställs och om det finns i lager. Betalningssättet är till en början 
förskottsbetalning, bankgaranti eller kreditförsäkring och efterhand övergår det till 
faktura med upp till 60 dagars kredittid. Leveransen sker normalt med lastbil enligt 
”Incoterm 2000”. 
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Italprod Sp. z o.o. 
Företaget tillverkar duschkabiner, ca 160 st. per dygn. Produktionen sker i Radom, 
söder om Warszawa i små lokaler med enkel maskinutrustning. 
 
Italprod riktar sig till en kundgrupp som föredrar en låg till medelhög standard och 
därför är priserna också lägre. 
 
Ungefär 35 % av produktionen exporteras i första hand till Östeuropa. 
Betalningsformen är till en början bankgaranti eller förskottsbetalning och efter hand 
övergår den till faktura med kredittid upp till 90 dagar. Leveranstiderna är normalt ca 2 
veckor och leveransen sker med lastbil enligt ”Incoterm 2000”. 
 
Stolarka Wolomin s.a. 
Företaget tillverkar lamellgolv av trä, ca 2 000 m2 per dygn samt fönster och dörrar. 
Företaget grundades 1952 och har ca 800 anställda. Produktionen sker i Wolomin som 
ligger nordost om Warszawa. 
 
Företaget exporterar en stor del av sin produktion och i första hand till Västeuropa men 
också till USA och Östeuropa. Betalningssättet är till en början bankgaranti eller 
förskottsbetalning och efter hand övergår det till faktura med vanligtvis 30 dagars 
kredittid. Leveranstiderna varierar och kan uppgå till 9 veckor. Leveransen sker normalt 
med lastbil enligt ”Incoterm 2000”. 
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12 Förklarande text 
MBL § 38-40 
En arbetsgivare ska, innan en entreprenör utför ett arbete för hans/hennes räkning, 
förhandla med den arbetstagarorganisation till vilken han är bunden av kollektivavtal. 
Arbetsgivaren ska dessutom lämna erforderlig information om det planerade arbetet till 
arbetstagarorganisationen för att denna ska kunna ta ställning i förhandlingen. 
Arbetstagarorganisationen har rätt att stoppa arbetsgivarens planerade arbete om det kan 
antas att lag eller kollektivavtal kommer att åsidosättas. Detta gäller dock inte om 
arbetsgivarorganisationen saknar motivering för sin åsikt eller har grundat sin 
uppfattning på felaktiga eller irrelevanta uppgifter. 
 
(Källa: http://www.jbk.se/lagar/mbl/mbl38_40.htm. 2005-05-18) 
 
UE2000 
UE 2000 är ett avtalsvillkor för upphandling av underentreprenörer som har tagits fram 
av Byggentreprenörerna. Avtalet ska tillämpas i entreprenadavtal för arbeten inom 
byggnads, anläggnings, och vägavtalets område. UE 2000 innehåller ett antal 
avtalsvillkor som underentreprenören måste uppfylla för att kunna åta sig 
entreprenadarbetet. Bl.a. ställs krav på att kollektivavtal finns, förhandlingar förs enligt 
MBL §38-40, samt att underentreprenören använder UE 2000 för eventuella 
upphandlingar. Följs inte kraven i UE 2000, har beställaren rätt att häva avtalet. 
 
(Källa: http://www.rivexpress.se/ue-avtal.htm. 2005-05-18) 
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13 Diskussion/slutsats 
Innan vi reste till Polen kontaktade vi flera företag via e-post, dessvärre fick vi inga svar 
från dem, trots att vi skickat e-post flera gånger. Detta tror vi beror på att informationen 
hamnat hos ”fel” person eller att personen har brister i eller saknar engelska 
språkkunskaper. Hade vi översatt vår information till företagen på polska hade 
sannolikheten att få svar varit mycket större. Till saken hör också att vi inte hade någon 
konkret offertförfrågan. Ska man få företagen intresserade underlättar det om man ska 
köpa något, inte bara att man vill skapa en kontakt. 
 
När vi sedan åkte till Gdansk och besökte en byggmaterialmässa fick vi däremot kontakt 
med flera leverantörer. Fördelen med att besöka en mässa är att man får personlig 
kontakt och kan uttrycka sig både muntligt och med kroppsspråk, vilket underlättar 
kommunikationen. Även under mässan upplevde vi att språket var ett problem då vi inte 
kunde kommunicera med företagens representanter. Resultatet av enkätundersökningen 
var till stor nytta när vi besökte mässan. Resultatet hjälpte oss att koncentrera oss på de 
leverantörer medlemmarna inom BIFA är mest intresserade av, vilket gjorde att vi 
kunde vara mer effektiva på mässan. 
 
Även efter resan hade vi problem med att skapa kontakt med de företag vi träffat på 
mässan. För att kontakta leverantörerna användes e-post och meddelandena skrevs på 
engelska. Trots att vi efter resan hade en kontaktperson på företagen fick vi endast svar 
från ca hälften av dessa. Detta var ändå en klar förbättring av svarsfrekvensen jämfört 
med före mässan. 
 
Tre av de leverantörer vi träffade på mässan fick vi god kontakt med, närmare bestämt 
Windows 2000, Meranti och Altox. Dessa tre har svenska kontaktpersoner på företaget 
och det tror vi är anledningen till att vi fick så pass bra kontakt med dem. 
Kontaktpersonerna gav oss snabba svar på våra frågor som vi har haft stor nytta av, 
framförallt när det rör leveranser, betalning m.m. 
 
Under ett möte med Magnus Östryd på Botrygg Bygg AB upplyste han oss om ett 
projekt som Svensk Handel och Botrygg Bygg AB arbetade med för något år sedan, 
”Nya inköpsvägar för byggmaterial”. Rapporten innehåller företag som de besökt bl.a. 
företag i Polen. För varje företag finns en bedömning av företaget och om de är 
lämpliga att använda sig av. Vi tror att dessa företag kan vara lämpliga att använda sig 
av då de besökts och bedömts positivt. 
 
Ett av våra mål var att ta kontakt med polska underentreprenörer. Tyvärr har vi inte fått 
kontakt med de entreprenörer vi skickat e-post till. Anledningen är troligtvis även denna 
gång problem med språket eller att meddelandet kommit till ”fel” person. 
 
För fortsatt arbete med att hitta leverantörer och underentreprenörer finns det flera vägar 
att gå. Antingen vänder man sig till konsultföretag, som t.ex. Polsk-svenska 
Handelskammaren, eller så väljer man att inte blanda in några mellanhänder. Klart är 
dock att vilken väg man än väljer så kommer det att krävas stora resurser. 
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Fördelarna med att gå genom ett konsultföretag som Polsk-svenska Handelskammaren 
är att de känner till den polska marknaden och dess affärskultur. De har mer kunskap 
om vilka leverantörer och underentreprenörer som är seriösa och pålitliga. Dessutom 
hjälper de svenska företag med kontraktsskrivningar och avtal o.s.v., vilket annars kan 
medföra svårigheter. Efter det att ett konsultföretag skapat den första kontakten med 
polska underentreprenörer kan man sedan fortsätta samarbetet med de polska företagen 
utan mellanhänder. 
 
Alternativt kan man anställa någon som arbetar på plats i Polen. NCC arbetar sedan 
över ett år tillbaka på detta sätt eftersom de inte vill använda sig av några mellanhänder. 
För närvarande arbetar fyra personer för NCC i Polen varav några behärskar både 
polska och svenska vilket underlättar kontakten med polska företag. Att arbeta enligt 
denna metod kräver förmodligen mer resurser men framstår som ett bra alternativ för 
den som verkligen satsar på att använda sig av polska företag och polsk arbetskraft. 
 
Vi har kommit fram till att 10 veckor är för kort tid att skapa en ”lista” med användbara 
leverantörer och underentreprenörer. Det är ett tidskrävande arbete som fordrar flera 
besök på företagen för att kunna bedöma om de är seriösa, har produkter av god kvalitet 
samt för att skapa tillit mellan parterna. Klart är dock att det finns intresse hos polska 
företag att verka på den svenska marknaden.  
 
Avslutningsvis vill vi framhäva att om man vill dra fördel av möjligheten att köpa 
billigt material och arbetskraft från Polen bör man satsa nu. Marknadspriserna kommer 
alltmer att anpassas till de inom EU rådande marknadspriserna. Motivationen till att 
importera från Polen kommer därmed att minska efterhand. 
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Bilaga 1 Enkätundersökning 
 

 
 

Enkätundersökning angående inköp av 
byggmaterial och underentreprenörsarbeten 

från Polen. 
 
 
 
 
 
 
 
Hej! 
Vi är tre studenter vid Linköpings universitet som studerar till byggnadsingenjörer och vi har 
precis börjat med vårt examensarbete. Arbetet går ut på att hjälpa er och resterande 
byggföretag inom BIFA att hitta leverantörer av byggnadsmaterial i Polen samt att reda ut 
tillvägagångssättet för inköp av byggprodukter.  
 
Med denna enkät hoppas vi att ni kan hjälpa oss med information om vad ni är intresserade av 
att importera och vilken standard produkterna ska ha samt vilken typ av 
underentreprenörsarbeten ni är intresserade av. 
 
Vi vore tacksamma om vi kan få era svar senast onsdagen den 13 april. Vi beger oss till Polen 
måndag veckan efter och behöver sammanställa era svar inför denna resa. 
 
 
Med vänliga hälsningar:  
 
Robert Magnusson 
Jackie Åkerström 
Nancy Åkerström  
 

 1



Markera de alternativ ni skulle vara intresserade av att importera och kommentera 
särskilda önskemål, krav m.m.  
 

Markering Kommentar 
Byggmaterial: 
Gipsskivor  
Träfiberskivor  
Stålreglar  
Infästningsprodukter 
Fönster  
Dörrar  
Trappor  
Övriga träsnickerier  
Metallglaspartier  
Köksinredning  
Beslag  
Armeringsjärn  
Stålbalkar  
Sten, kakel, klinker  
Natursten 
Parkett 
Fix och fog 
Sanitetsporslin  
Badrumsinredning 
Blandare 
Prefab betong och lättbetong  
Prefab träelement  
 
 
 
Övriga kommentarer och önskemål: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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Markera de typer av underentreprenörsarbeten ni skulle vara intresserade av och 
kommentera eventuella önskemål m.m. 

 
 Markering Kommentar 
Underentreprenörsarbeten:  
Mur och puts 
Kakel- och klinkermontage  
Golvläggning  
Målning  
Undertak  
Smide  
Ställning 
Svets 
Styr och regler 
VVS 
Markarbeten 
Småhus, hela eller delar  
 

 
 

Tidsperioden för underentreprenörens arbete skulle kunna omfatta: 
(Flera alternativ kan markeras) 
 
 
0 – 3 mån. 3 – 6 mån. 6 – 12 mån. > 12 mån. 
  

 
 
 
Övriga kommentarer och önskemål: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Tack för er medverkan! 
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Bilaga 2 Möte med Thomasz Piekarec 
 
Möte den 21 april 2005  
Thomasz Piekarec, konsulent på Exportrådet Polen 
 
• Det finns stort intresse att exportera till Sverige. 
• Polacker ser svenska företag som pålitliga, välorganiserade, hög kvalité m.m. 
• I början sker betalning ofta före leverans. Vid tillit kan betalning ske efter leverans. 
• Större företag (NCC, Skanska) har ofta längre kredittid, ända upp till 90 dagar. 
• Det är svårt att kommunicera med polska företag som man inte kan polska. 
• Mindre byggföretag är inte så intresserade av att exportera. 
• Standarden i Polen fungerar i Sverige. 
• För att bedöma om företagen är seriösa bör man använda affärskontakter. 
• Små beställningar är inte så intressanta, det är kostsamt etc. 
• Thomasz rekommenderade dr Tadeusz Iwanowski för mer information. 
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Bilaga 3 Möte med dr Tadeusz Iwanowski 
 
Möte den 22 april 2005  
dr Tadeusz Iwanowski, vd för Polsk-svenska Handelskammaren 
 
• Det pågår aktiviteter mellan Polen och Sverige. Polen är bra på byggmaterial. (stål, 

sten mm) 
• Det finns leverantörer och arbetskraft i Polen. 
• Polsk–svenska Handelskammaren hjälper polska företag i Sverige och tvärt om. 
• BIFA kan kontakta Iwanowski för att få hjälp att hitta seriösa byggföretag i Polen. 
• Handelskammaren har en lista med seriösa företag som de rekommenderar. 
• Handelskammarens främsta uppgift är att hjälpa till i början och få igång ett 

samarbete mellan företagen. 
• Handlingar ska inte bara skrivas på svenska. Skriv på två språk (engelska, tyska). 

Det är lättare att översätta från engelska/tyska till polska. 
• Förfrågan om arbetskraft kan skickas till Handelskammaren. 
• Handelskammaren kan även få fram förfrågningar till företag. 
• Kommunikationen är avgörande. Parterna måste vara noggranna när det gäller vissa 

moment, man måste vara tydlig. 
• Viktigt att upprätta avtal, formella delen väl genomförbar. Polacker är duktiga på att 

”skriva mycket”.  
• AB04 (el. motsvarande) finns inte i Polen. 
• Polsk valuta är ganska stark idag, allt är inte längre billigare. 
• Det finns praktiska moment att tänka på vid export, ex. bruksanvisning på rätt språk. 
• Färjor går ofta (dagligen) till Sverige. 
• Parterna måste anpassa sig till varandra när det gäller leveranstider. Det kan skilja 

sig från företag till företag. 
• Bra betalningsrutiner i Polen, som i Sverige. 
• Vid första leveransen betalar man före leverans. 
• Förskott eller betalning före leverans beror på hur företagen gör upp. Litar man på 

den andra parten? 
• Handelskammaren fungerar som informatörer och även konsulter mot betalning. 
• Handelskammaren kan sköta inköp för svenska företag (mot betalning). 
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Bilaga 4 Möte med Kjell Olofsson 
 
Möte den 28 april 2005  
Kjell Olofsson, NCC group i Gdansk 
 
• Inköpsorganisation som representerar hela Skandinavien. 
• Arbetar bara med projektinköp. 
• Ordnar själva logistiken. 
• Inga mellanled, man vill komma så nära producenten som möjligt. 
• NCC har jobbat med att hitta leverantörer i 15 månader (med fyra anställda). 
• Hur letar man leverantörer? Genom ”detektivarbete”! 
• NCC:s inköpsvolym är 30 miljarder kr. 
• NCC har koncentrerat sig på Polen. 
• Det är viktigt att beskriva/förklara vad man vill ha, man får det man frågar efter. 
• Vid EU-normer – inga problem. 
• För höga krav i Sverige. 
• Treglasfönster finns ej i Polen. 
• Betongprodukter med låg bearbetningsgrad lönar sig inte att transportera. 
• Ungefär 75 % av alla lastbilar som man transporterar material i till Sverige går 

tomma tillbaka. 
• Det går inte att göra bra affärer om man inte har ett lokalt kontor. 
• När det gäller ”fel”, t.ex. om man har fått en felaktig produkt, är det viktigt att man 

är rak i sin hantering. 
• Innan man beställer sin produkt, t.ex. fönster, bör man be om en testleverans så att 

man kan testmäta varan m.m. 
• Företag som exporterar och pratar engelska tar ofta ut ett högre pris än de som pratar 

polska. 
• För att få bra priser är det viktigt att tala om precis vad man vill ha. 
• Parterna måste anpassa sig till varandra när det gäller leveranssätt och leveranstider. 
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Bilaga 5 Möte med Magnus Östryd 
 
Möte den 12 maj 2005 
Magnus Östryd, Botrygg Bygg AB 
 
• Ett stort byggprojekt i Sockolm har två underentreprenörer från Polen. Det fungerar 

bra. Är det något problem så beror det på språket. 
• Polacker är duktiga arbetare, framförallt på fasad-, puts-, plattsättningsarbeten m.m. 
• Kontrakt skrivs på svenska och tyska. 
• Det brukar inte vara problem med kontraktskrivning. 
• Alla delar i AB04 tas upp i kontraktet. 
• Botrygg importerar främst från Italien. 
• Botrygg köper in kakel, klinker, duschväggar, fix och fog, parkett, blandare samt 

badrumskommod. 
• Magnus rekommenderar en rapport som heter ”Import av byggmaterial” fr. 2004. 
• Leveranser fungerar bra, det är viktigt med framförhållning. 
• Det vanligaste leveransvillkoret är ex-works (EXW). 
• Leveranstider beror på produkt, om den finns i lager eller ej. 
• Vid ”fel”: Det är svårt att skicka tillbaka en felaktig produkt. Det är viktigt att från 

start precisera vad man vill ha (ritningar, bilder). Blir det fel justerar man detta oftast 
vid nästa leverans. 

• Det är inte mera ”fel” bara för att man importerar byggmaterial. 
• Standarden är oftast inget problem, det går att lösa. 
• Vid förfrågning är det fax som gäller. 
• Skriv på tyska, det fungerar ofta. 
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Bilaga 6 Kontaktlista 
 
Kontaktpersoner i Polen 
 
Exportrådet Polen 
Gdanskkontoret:  
Tel: +48 58 300 95 11  
Fax: +48 58 300 95 12  
E-post: tomasz.piekarec@swedishtrade.se  
Kontaktperson:  
Tomasz Piekarec, consultant 
Mobil: +48 606 66 81 84 
E-post: tomasz.piekarec@swedishtrade.se 
Hemsida: http://www.swedishtrade.se/polen/ 
 
Polsk-svenska Handelskammaren 
Tel: +48 58 763 14 69  
Fax: +48 58 763 14 80 
E-post: psig@psig.com.pl 
Kontaktperson: 
dr Tadeusz Iwanowski, vd 
Tel: +48 58 300 20 00  
Fax: +48 58 300 20 70 
E-post: t.iwanowski@psig.com.pl 
Hemsida: http://www.psig.com.pl/en/about.html 
 
 
Leverantörer 
 
TSE 
Produkter: färdiga hus 
Hemsida: www.tse-dom.pl 
Kontaktperson: 
Stanislaw Kieronski 
Tel: +48 81 750 24 66 
E-post: dom.modelowy@tse-dom.pl 
 
Windows 2000 Sp.j. 
Produkter: fönster och dörrar 
Hemsida: www.windows2000.com.pl 
Kontaktperson: 
Joanna Podhraska 
Tel: +48 58 679 30 44 
Fax: +48 58 671 07 13 
E-post: export_se@windows2000.com.pl 
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Meranti Sp. z o.o 
Produkter: fönster och dörrar 
Hemsida: www.uk.meranti.com.pl 
Tel: +48 58 676 23 45 (47) 
Fax: +48 58 676 23 48 
E-post: meranti@lex.pl 
Kontaktperson: 
Marek Stanowski 
Mobil: 0702 56 16 27 
E-post: marekstanowski@hotmail.com 
 
Laccy – Kolczyglowy Sp. z o.o 
Produkter: trägolv 
Hemsida: www.laccy.pl 
Kontaktperson: 
Piotr Stapoc 
Mobil: +48 69 174 37 66 
Tel: +48 59 821 35 58 
Fax: +48 60 732 63 67 
E-post: piotr@laccy.pl 
 
Silikaty Ostroleka Sp. z o.o 
Produkter: lättbetong 
Tel/fax: +48 58 522 97 79 
Kontaktperson: 
Tomasz Nowak 
E-post: t.nowak@grupasilikaty.pl 
 
Altox Sp. z o.o 
Produkter: Fönster 
Tel/fax: +48 58 681 84 68 
E-post: skaltox@wp.pl 
Kontaktperson: 
Darek Grochowski 
Mobil: 0708 87 16 84 
 
 
Underentreprenörer 
 
KORMAL Sp. z o.o.  
Kontaktperson: 
Paweł Duczmal, director  
E-post: p.duczmal@kormal.pl 
 
Firma Montazowo-Remontowa Montostal Sp. z o.o. 
Tel: +48 58 342 25 45 
Fax: +48 58 343 00 84 
Kontaktperson: 
Henryk Mikokajczyk, vd 
E-post: gdansk@montostal.pl
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Bilaga 7 E-post från Altox 
 
E-post: 
Från: Hanna Wąż,  Altox  Till: Nancy Åkerström 
Datum: fredag, 13 maj 2005 
 
 

    
ALTOX  

ALTOX Sp.z o.o. 
                                Glincz 73 

                                                            83-330 Zukowo, Poland 
 

tel./fax +48 58 681 84 68 
                                                           e-post: skaltox@wp.pl 

  
 
 
Nansy Akerstrom 
Jaqueline Akerstrom 
Robert Magnusson 
 
 
Ladies and Gentleman! 
 

          In connection with conversations we've been through during 

International Gdansk Fair, we're sending you short offer of our company. We 

hope it will meet with your interest and will contribute to start lasting and 

mutually satisfying cooperation between our companies. 

          We're private firm that's been on a market since 1991. We operate in 

nothern Poland but we also make comissions for private recipients in Sweden. 

We specialize in production PVC and ALUMINIUM carpentry. We've realised 

many investments for individual clients (private flats, houses) and for big 

companies and intitutions either (utility buildings).Our ware are very high-

quality, they're exactly done, aesthetic and functional. We produce it using 

professional machine-park and the best german companies's tools (like 

ELUMATEC, WEGOMA). Our deliverers are very good producers of various 

profiles (like SALAMANDER, PLUSTEC, BROKERMAN, MACO,GU). The profiles 

that we are using to produce PVC windows are totally ecological, they contain 

any lead and damaging substances. They are stabilized by calcium-zink 

correlation, that's user's health and natural enviorment-friendly. 
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They're 100% recyclable. What's more the windows are stable, tight and warm 

(we use 3 or 5-chamber profiles and special seals, ratio of warm penetration 

k=1,1), safe (we propose many security systems, that make our products 

almost impossible to open from outside), they're also acoustic insulated (35 

dB), resistant for light, date progress and atmospheric conditions. Besides our 

windows are handy in use and easy to keep them clean. We propose big range 

of colours, either imitating natural wood or other regular ones. We fill the 

windows with PILKINGTON's panes, that are one of the best in the world (they 

are double-glazing and filled inside with ARGON gas in propotions: 4mm 

glass/16mm gas/4mm glass). Besides of others, you can choose safe pane or 

self-cleanning pane. We use Austrian MACO fittings. We also produce 

ALUMINIUM carpentry („warm” and „cold” systems), that's destined especially 

for utility buildings (banks, shops, etc.). Moreover our company employes 

around 20 instructed and experienced technical workers. All of these facts 

guarantee the best-quality product equivalent polish and european standards 

and regulations, what's been supported by appropriate examinations. Our 

wares are embranced 5-year long warranty.  

 

 If yyor`re interested in prices of our products, please just send as an 

example of commission for windows, and we will send you back our offer with 

prices. 

 

          If you are interested in our offer or you want to get more information, 

please contact us by e-post or telephone/fax (07 am – 15 pm).  

 

 
      
         With greetings 
                                
                 

ALTOX  

       

 Hanna Wąż 
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Bilaga 8 E-post från Windows 2000 
 
E-post 1: 
Från: Joanna Podhraska,  Windows 2000 Till: Robert Magnusson 
Datum: måndag, 25 april 2005  
 
Med hänvisning till Ert besök på mässor i Gdansk, Polen, och Ert intresse för våra produkter 
skulle jag vilja kort presentera vår firma. 
 
„WINDOWS 2000” bolaget ar en polsk tillverkare av fönster och dörrar i plast samt aluminium. 
Vi har funnits på marknaden f o m 1997. Idag finns det 93 anställda på firman, därav 42 på 
Produktion Avdelningen. Vi sysslar även med uterum och vinterträgårdar. Tack vare våra egna 
monteringsgrupper erbjuder vi en fullständig service. Vår tillvärkningskapacitet ligger omkring 
3 500 enheter per månad. 
  
Vad beträffar PVC fönsterprofiler samarbetar vi med en välkänd och uppskattad tysk koncern 
REHAU.(www.REHAU.se) Deras 40-äriga erfarenhet samt rigoristiska kvalitetsnormer gör 
fönster gjorda av REHAU profiler försedda med AUBI beslag en av de bästa tillgängliga på den 
europeiska marknaden. 
  
Vi tillverkar också fönster och dörr i aluminium profiler, så väl kalla (oisolerade) som varma 
(isolerade). 
  
”Windows 2000” säljer inte sina produkter endast på hemmarknaden. Sedan ett par år har vi 
skickat fönster och dörr till Sverige, samt Belgien, Holland, Frankrike, Danmark och Tyskland.  
Vi ständigt utvecklar vår offert enligt våra kunders önskemål. 
 
Det som skiljer oss från andra tillverkare är – bland annat - att allt kommunikation kan ske på 
svenska. 
  
Vi är skulle vara mycket intresserade av att skapa nya kontakter i Sverige. Hoppas att det låter 
lika intressant för Er. 
  
Vi bjuder att besöka vår hemsida www.windows2000.com.pl/eksport – där kan man få ett 
översikt över våra produkter. Om det behövs kan vi också skicka ett fönster som exempel på våra 
produkter. 
  
Vi hoppas höra från Er snart. 
 
Bästa hälsningar 
Joanna Podhraska 
Specjalista ds.exportu 
 
Windows 2000 Sp.j. 
ul. Sobieskiego 23 
83-230 Rumia  
Tel: +48 58/679 30 44 
Fax: +48 58/671 07 13 
GSM: +48/660 41 23 47 
www.windows2000.com.pl/eksport  
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E-post 2 
Från: Robert Magnusson  Till: Joanna Podhraska,  Windows 2000 
Datum: måndag, 26 april 2005  
 
Tack for ert e-post. Kul att ni ar intresserade av att samarbeta med BIFA. 
 
Idag köper BIFA inte några produkter från Polen. Vi har därför frågor gallande det 
praktiska vid inköp av era produkter: 
 

• Till vem skickas offertförfrågan nar BIFA vill köpa era produkter?  
• Vad har ni for leverans- och betalningsvillkor? Ungefär vilka leveranstider bor 

man rakna med?  
• Vilka garantier ger ni for era produkter? Vad galler vid reklamation? 

 
BIFAs medlemsföretag har uttryckt sarskilt intresse for att köpa just fönster och dörrar 
från Polen. Tror och hoppas på ett långtgående samarbete!! 
 
Vanliga halsningar, 
Robert Magnusson 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Från: Joanna Podhraska, Windows 2000  Till: Robert Magnusson 
Datum: måndag, 26 april 2005 
 
Hej Robert, 
 
Här kommer svar på frågor. 
  
Vi är en tillverkare, Produktion Avdelning finns mitt emot kontoret. Vi beställer profiler 
hos Rehau i Tyskland, vi har våra egna beslag- och glasleverantörer. Allt kommer hit 
och sedan tillverkar vi produkter här på firmans sate i Rumia (ca 1 mil från Gdynia). 
  
Alla beställningar skickar man alltså hit, direkt till mig i detta fall, for jag sysslar med 
kontakter med Sverige.  
 
Sedan översätter jag allt och lämnar på Produktion och jag ser till att allt är redo for 
bestämd leveranstid.  
 
Vi prissätter också olika order helt gratis om man vill veta beställningsvärde innan man 
bestämmer sig att göra en beställning.  
 
När vi börjar att samarbeta med någon firma då skickar vi en allmän prislista på alla 
våra produkter och anger hur mycket rabatt firman kan få. Rabatt beror på hur stora 
beställningar blir. 
  
Vi kan också skicka ett eller två fönster som exempel på våra produkter. Fönstren är 
gratis, man betalar bara for leveransen/transport. 
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Angående transport: vi har inte vara egna bilar som tar artiklar till Sverige. V kan ordna 
det genom en speditionsfirma. Kostnader beror på destinationsort. Om man vill kan vi ta 
kontakt med en speditionsfirma och fråga om kostnader, men alla våra kunder från 
Sverige ordnar transport själva. 
  
De antingen själva kontaktar en polsk speditionsfirma och informerar oss nar bilen 
kommer för att lastas (då tar dem flera olika beställningar på en gång), eller kommer 
själva hit med sina egna bilar för att hämta sina fönster. 
  
Angående betalningsvillkor:  
Tre första beställningar: man betalar 50% av beställningssvärdet innan det hamnar på 
Produktion. Resten betalar man innan avhämtning (om det ar speditionsfirma som 
kommer att hämta order, da behöver vi betalningsbekräftelse innan vi lastar produkter). 
Om man kommer själv att hämta sina fönster kan man betala resten (det andra 50%) 
direkt vid avhämtning.  
Vid fjärde beställning får man förlängd betalningstid (6 dagar efter avhämtning). 
  
Leveranstid:  4 veckor for vanliga vita profiler - i detta fall Basic och Thermo Design. 

6 veckor - for alla andra profiler, 4-5 veckor - om profiler (Basic Design) 
ska vara lackerade i en standard kulor  
5-6 veckor - om profiler ska vara renolierade i en standard kulor  
efter förfrågan - om det ska vara ej-standard kulor eller form 
 

Vi ger 5 ars garanti på glas och 10 ars garanti på profiler. 
  
Reklamation galler samma saker som hos alla fönster och dörrtillverkare, bla. på 
glasningstätning, profiler - att de inte deformeras, eller avfärgas osv. Visst galler 
reklamation om fönster inte är tillverkade enligt beställningsritningar. 
  
Vanligtvis gör vi sa har att nar vi far en beställning ritar vi tekniska ritningar och 
skickar de tillbaka till kunden. Om kunden godkänner ritningar då ber vi om att faxa det 
tillbaks med kundens signatur. Därefter hamnar ritningar på produktion avdelning och 
tillverkning sker enligt de godkända ritningar. 
  
Om det är någonting som var skrivet på beställning/ritningar men vi har inte gjort det, 
eller vi har gjort det på ett annat satt, då tar vi ansvar for det och andrar/lagar/byter - gör 
allt som ska göras och står för kostnader. Vi kan till och med skicka våra montörer till 
Sverige om det behovs vid reklamation. 
  
Om det fortfarande later intressant jag hoppas att höra från Er snabbt. 
  
Om det finns mer frågor - det är bara att fråga mig, jag försöker att svara sa bra jag kan. 
  
Med vanliga halsningar 
 
Joanna Podhraska 
Specjalista ds.exportu 
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Bilaga 9 E-post från Meranti 
 
E-post: 
Från: Marek Stanowski ,  Meranti Till: Jaqueline Åkerström 
Datum: söndag, 15 maj 2005 
 
Hej 
Här kommer lite fakta om produkter från Meranti: 
 
Fönster tillverkas av två olika slags trä : 
1.Meranti eller mahogny - mer exklusiva och dyrare - säljs mycket till Norge - Oslo-
Hollmenkollen område. 
2.Tre gånger pressat tall - billigare och mycket bra material. 
 
Fabriken har EU licens och använder enbart kända västerländska komponenter och 
produkter i tillverknings processen som bla vattenbaserade och miljövänliga färger från 
SIGMA, tätningsmaterial av TREMCO, beslag av typ ROTO eller IPA - från Tyskland, 
glas från PILKINGTON med säkerhetskrav B med akustik för hela konstruktionen, Rw 
- 30 dB och isolerruta med U värde 1,1 
 
Garanti villkor 
1.Konstruktion - 10 år 
2.Beslag - 10 år 
3.Glas - 5 år 
4.Målade detaljer - 3 år 
Samtliga underleverantörer finns representerade i Sverige / färg, glas, beslag / 
 
För transport slås fönster om i plast följe och skyddas med kartong på kanterna. 
Transporter sker med bil från Stena Line terminalen i Gdynia i containrar. Varje 
container rymmer ca 110 fönster - ca pris för en st - ca 1.400 EURO 
 
Betalnings villkor: 
30 % av beställnings värde - vid beställningstillfälle 
70% vid leveranstillfälle via bank - andra betalnings villkor kan diskuteras. 
Priserna är netto i och med man levererar till en annan EU land utan gällande 
moms/vat/. 
 
Meranti är en modern fabrik i norra Polen /ca 2 sv. mil från Gdynia/ och tack för sin 
avancerat data teknik kan man tillverka praktiskt taget varje slags fönster. 
 
Just nu är vi klara i samarbete med SKANSKA, SAPA och konsulfirman 
FÖNSTERSPECIALISTEN i Kungälv att tillverka svenska smk 2+1 fönster med 
aluminium beklädnad på utsidan och använder svensk färg skalan i produktionen. 
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Beställningar tar man tacksam via våran representant i Göteborg, Marek Stanowski. 
Marekstanowski@hotmail.com  
tel. 031 - 14 64 29  
mobil 070 - 256 18 27 inkl. ritningar till projektet. 
 
Lycka till med Eran examensarbete - mvh Marek Stanowski 
Önskar ni material om Meranti på engelska så får Ni skriva adress där Ni hämtar posten. 
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Bilaga 10 Kontaktlista 
 
Leverantörer från rapporten ” Nya inköpsvägar av byggmaterial” 
 
Jopex 
Produkter: Sanitetsporslin, kakel och klinkers 
Hemsida: www.jopex.com.pl  
Tel: +48 32 373 85 00 
Fax: +48 323 73 85 03 
Kontaktperson:  
Henryk Lewandoski  
Tel: +48 032 373 85 12 
E-post: jopex@jopex.com.pl  
 
Ceramika Pilch 
Produkter: Sanitetsporslin, kakel och klinkers 
Hemsida: www.ceramika.pilch.pl 
Kontaktpersoner:  
Aleksander Gorol  
Tel: +48 33 815 39 84 
E-post: agorol@ceramika.pilcj.pl 
Marek Eliasz  
Tel:+48 33 815 34 38 
E-post: meliasz@ceramika.pilch 
 
Opoczno Spolka Akcyjna 
Produkter: Kakel och klinkers 
Hemsida: www.opocznosa.com.pl  
Kontaktperson:  
Anna Nowacka  
Tel: +48 44 754 83 60 
E-post: anna.nowacka@opocznosa.com.pl 
 
Cersanit s.a. 
Produkter: Sanitetsporslin, kakel och klinkers, blandare mm 
Hemsida: www.cersanit.pl 
Kontaktperson:  
Katarzyna Pilat  
Tel: +48 608 088 814 
E-post: katarzyna.pilat@cersanit.pl 
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Krakowska Fabryks Armatur s.a. 
Produkter: Blandare och radiatorer 
Hemsida: www.kfa.pl 
Kontaktpersoner:  
Dariusz Cygal  
Tel: +48 12 254 42 63 
E-post: dariusz.cygal@kfa.pl 
Grzegorz Pielak  
Tel: +48 12 254 42 03 
E-post: grzegorz.pielak@kfa.pl 
 
KABI Ltd 
Produkter: Duschkabiner 
Hemsida: www.kabi.pl 
Kontaktpersoner:  
Mrs Ewa Kania  
Tel: +48 22 776 30 51 
E-post: warzawa@kabi.pl 
Zbigniew Szulich  
Tel: +48 60 219 61 46 
E-post: warzawa@kabi.pl 
 
Italprod Sp. z o.o. 
Produkter: Duschkabiner 
Hemsida: www.italprod.pl  
Kontaktperson:  
Janusz Drozdowski  
Tel: +48 48 365 42 20 
E-post: italprod@italprod.pl  
 
Stolarka Wolomin s.a. 
Produkter: Lamellparkett, dörrar och fönster 
Hemsida: www.stolarka.home.pl  
Kontaktperson:  
Mrs Agniewska Doros  
Tel:+48 22 776 47 57 
E-post: a.doros@stolarka.com.pl  
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