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FÖRORD 

Detta examensarbete är avslutningen på utbildningen till Byggingenjör i Samhällsbyggnad 

vid Mälardalens Högskola i Västerås och motsvarar 15 högskolepoäng. Rapporten 

”Internationell upphandling av byggnadsmaterial” syftar till att konkurrensutsätta den 

svenska leverantörsmarknaden av byggnadsmaterial för att vidare söka att sänka 

produktionskostnaderna av bostäder. 

Jag vill tacka min familj för deras stöttande under rapportens fortskridande. Jag vill även 

tacka Helene Skiöld-Åsander på JM för hennes tid, hjälp och engagemang i arbetet med 

denna rapport. 

  



SAMMANFATTNING 

Höga boende- och byggkostnader är ett faktum i Sverige idag. Priserna på byggnadsmaterial 

stiger i högre takt än producentprisindex för industrivaror. Priserna tenderar att stiga vid 

högkonjunkturer men anpassas i mindre utsträckning vid sjunkande efterfrågan. Effekterna 

av sjunkande efterfrågan kan snarare utläsas ur rabattgivningar och anbudspriser. Under 

1992-1998 då den svenska byggsektorn befann sig i en allvarlig kris fortsatte byggvarornas 

priser att stiga högre än PPI för industrivaror. Kostnadsutvecklingen för byggnadsmaterial 

har haft en rapid kostnadsutveckling. Samtidigt visar byggnadskommissionens rapport 

2002:115 på att strukturen hos den svenska leverantörsmarknaden av byggnadsmaterial kan 

liknas vid oligopol.  

Sedan 1994 fram till 2006 har produktionskostnaden för en kvadratmeter bostadsarea 

nästan fördubblats. Prisutvecklingen för flerbostadshus från 1996 till 2001 var nästan 50 % 

samtidigt som inflationen under samma period enligt SCB endast var 4,3 %.  

Denna rapport syftar främst till att undersöka vilka möjligheter och åtgärder som krävs för 

att utöka användningen av utländska leverantörer hos större byggaktörer. 

Enkätundersökningen visar att användningen av utländska leverantörer är väldigt begränsad 

hos 46 av de 50 största byggverksamheterna i Sverige idag där 90 % av svarrespondenterna 

haft totalt 5 eller färre inköp från utländska leverantörer under 2012 fram till april 2013. 

Samtidigt visar rapporten att internationell handel i många avseenden verkar 

konkurrensfrämjande på den svenska leverantörsmarknaden. Ledande inom internationella 

inköp av byggvaror vittnar om att de lyckats bryta de samverkande prissättningar hos 

svenska byggvaruleverantörer. 

Rapporten visar vidare att kunskap och kompetens inom verksamheterna saknas för att nå en 

lyckad internationell upphandling. Inköpsansvariga understryker att mer resurser inom 

verksamheterna är en förutsättning för att överhuvudtaget påbörja en sådan inköpsväg. 

Undersökningen intygar att en tjänst som erbjuder kunskap och information om utländska 

leverantörer skulle underlätta för de svenska byggentreprenörerna vid internationell handel.  
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ABSTRACT 

High housing- and construction costs is a fact in Sweden today. Prices on building materials 

more rapidly than producer price index for industrial goods. Prices tend to rise during 

market boom but does not adapt during diminishing demand. The effects of fading demand 

can rather be deduced through discounts and quotations. During 1992-1998 when the 

Swedish construction sector found it self in severe crisis the prices of construction materials 

kept rising more rapidly than PPI for industrial merchandise. The development of cost for 

construction materials has been significant. Subsequently, report published by the building 

commission 2002:115 presents that the market structure of the Swedish supply market of 

construction materials often can be likened with oligopoly.  

Since 1994 to 2006 the cost of production for one square meter building area has practically 

doubled. The cost of production for apartment buildings from 1996 to 2001 was just about 50 

% while at the same time the inflation was only 4,3 % according to SCB. 

This report primarily intends to study the possibilities and actions necessary to increase the 

use of foreign suppliers of construction materials at the larger construction contractors.  

The survey shows that the use of foreign suppliers is highly limited at 46 of the 50 largest 

building companies in Sweden. Results show that 90 % of the respondents has had totally 5 

or less purchases from foreign sellers during 2012 till April 2013. At the same time the report 

shows that international trade frequently has a positive competition effect on the Swedish 

supplier market. Leading actors in international trade of construction goods states that they 

have succeeded in breaking the interacting price controlling at the Swedish suppliers of 

construction materials. 

The study further shows that knowledge and competence within the companies is missing in 

order to obtain a successful international procurement. The person accountable of purchases 

in the companies emphasizes that more resources within the business is fundamental to 

incept such a purchasing method. The survey confirms that a service that offers knowledge 

and information about foreign suppliers would ease the international purchases for Swedish 

contractors.  
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1 INLEDNING 

I detta kapitel kommer bakgrund, syfte, mål och avgränsning att specificeras. 

1.1 Problembakgrund 

För de mer insatta i byggnadsbranschen, är den undermåliga konkurrensen hos de befintliga 

försörjningskedjorna av byggmaterial i Sverige inte något okänt, vilket också Boverket 

understryker i ”Skärpning Gubbar” (SOU 2002:115). I rapporten ”Ny prisstruktur för 

Byggmaterial i Sverige, BYMAS” fastställs dessutom att import av byggnadsmaterial kan ge 

minskade inköpskostnader. Med anledning av dessa slutsatser utfördes en simpel 

undersökning där 14 av de 30 största entreprenadföretagen i Sverige fick besvara två frågor, 

varav en är väldigt simpel: 

• Utövar ni någon materialimport överhuvudtaget? 
• Om nej, varför? 

Responsen var förvånansvärt unilateral. Det var endast de tre största byggaktörerna som 
regelbundet gjorde upphandlingar av byggmaterial utanför de nationella gränserna. Samtidigt 
fanns inget entydigt svar till varför situationen ser ut som den gör.  

Då byggnadsmaterialen står för nästan 40-50% av den totala byggkostnaden enligt ”Ny 

prisstruktur för Byggmaterial i Sverige, BYMAS” samtidigt som totalkostnaden för 

nybyggnationer av flerbostadshus nästintill har fördubblats under en tolv årsperiod, ”Bilaga 

1” ter det sig tämligen märkligt att de ledande byggaktörerna inte använder större resurser 

för att utöka sin konkurrenskraft. Denna rapport ska också fastställa vilka orsaker som kan 

påverka denna höga kostnadsutveckling och i en fördjupad analys materialkostnadernas 

påverkan.  

1.2 Problemformulering 
Var ligger då orsaken till denna tröga utveckling av konkurrenskraft? Byggbranschen kan i 

många avseenden ses som en relativt konventionell bransch där innovation och förändring 

kan uppfattas som en sällsynt företeelse. Vilket stämmer väl överens med denna 

problemformulering. 

Dagens svenska bostadsmarknad eftersträvar betydligt lägre kostnader för nybyggnation av 

bostäder Byggnads (2012). De allt högre resurskraven på bostadsköparna har resulterat i en 

polariseringstrend där endast vissa segment av allmänheten har möjligheten till köp av 
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nybyggnationer. Avlägsnandet av ränte- och lånesubventioner har ytterligare påfrestat denna 

utveckling där samhället får ta allt högre ansvar för sig själva. Samtidigt finns ett underskott 

och starkt behov av nya bostäder enligt Boverket (2012a). För att skapa en sund 

bostadsmarknad krävs således en ökad bostadsproduktion och sänkta kostnader. Samtidigt 

påvisar Byggkommissionen i sitt betänkande Skärpning Gubbar (SOU 2002:115) en 

leverantörsmarknadsstruktur av byggnadsmaterial, som i många avseenden kan liknas vid ett 

oligopol. För att bryta denna struktur krävs att entreprenörer och byggherrar i det mellersta 

skiktet av branschen hittar nya inköpsvägar.  

En sådan utveckling skulle högst sannolikt tvinga många grossister och leverantörer av 

byggnadsmaterial att öka dess kostnadstransparens och sänka materialpriserna.  

En grundlig undersökning kring varför inköpsverksamheterna undviker import ligger 

därmed rätt i tiden. Ligger förhindren på personlig nivå, där brist på erfarenhet och 

kompetens är en bromsande faktor? Eller finns det centrala beslut inom verksamheten som 

hämmar och begränsar inköparens alternativ? 

1.3 Syfte 
Syftet med rapporten är att undersöka hur användningen av utländska 

byggmaterialleverantörer ser ut hos större medelstora och stora byggentreprenörer. Vidare 

ska det utredas varför den rådande situationen ser ut som den gör och försöka hitta åtgärder 

eller enklare lösningar för att främja en sådan marknad. 

Detta leder i sin tur till det bakomliggande syftet vilket är att konkurrensutsätta den svenska 

leverantörsmarknaden. 

1.4 Mål 
Målet med rapporten är att fastställa de grundläggande orsakerna till den skarpa 

kostnadsutvecklingen vid nybyggnation av bostäder. Bland dessa orsaker ska en mer 

djupgående undersökning och analys söka materialets inverkan till denna.  

En mer konkurrensutsatt marknad vad gäller byggnadsmaterial skulle med stor sannolikhet 

sänka kostnaderna för nybyggnation av bostäder. Vilket därmed förhoppningsvis resulterar i 

billigare bostäder.  

Målet är utöver ovanstående att hitta åtgärder för att främja en internationell handel hos fler 

svenska byggaktörer. 

Ett ökat tryck på de inhemska leverantörernas konkurrensbenägenhet skulle tvinga de 

sistnämnda att öka deras öppenhet och transparens vad gäller kostnader och 

kostnadsmarginaler, försvåra, alternativt omöjliggöra, de dolda rabattsystemen samt 

prissamverkan sinsemellan.  
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1.5 Avgränsning 
Undersökningen utförs som en kartläggning med kompletterande fallstudie.  

En kartläggning över 50 byggföretag med en årlig nationell omsättning på över 250 mkr ska 

genomföras med hjälp av en enkätundersökning. Dessa ska därefter statistiskt sammanställas 

för att försöka hitta ett genomgående mönster eller trend. Urvalet av företagen har 

sammanställts slumpmässigt. Enkätundersökning ska i högsta möjliga mån ackumulera 

kvalitativ data. 

Ett tiotal personer ur olika byggföretag kommer att genomgå intervjuer för att nå en djupare 

förståelse för företagens tänk och resonemang kring sakämnet. Intervjuerna ska genomföras 

enligt vedertagen objektiv modell.  

En fallstudie över fyra olika projekt hos JM ska genomföras. Två av projekten är tämligen lika 

och använder samma utlandsleverantör av armering varav ett av projekten lyckades mindre 

bra vad gäller leverantörssegmentet. Medan det andra projektet var, enligt JM, betydligt mer 

lyckat. De andra två projekten har likartad ingångsvinkel då båda projekten är snarlika, dock 

skiljer sig både leverantör och material gentemot de initiala projekten. Undersökning avser 

att söka orsaken till de skilda resultaten vid samma leverantör och material vid liknande 

förutsättningar. Granskningen ska dessutom analysera väsentliga faktorer som 

tidsperspektiv, transport, juridiska aspekter, kvalitet samt pris.  

2 METOD 

Detta kapitel syftar till att klarlägga och beskriva arbetets forskningsmetodik samt dess 

genomförande. Undersökningens val av metodik, målgrupp för datainsamling samt de 

faser som undersökningen är uppdelad i. Vidare kommer en beskrivning av 

forskningsfrågan och en tidsplan för att klargöra hur arbetets gång ska fortskrida.  

2.1 Forskningsmetodik 
Enligt Ejvegård (2009) finns fyra olika vetenskapliga metoder 

• Deskription (kartläggning) 

• Fallstudie 

• Hypotesprövning 

• Komparaktion 

Deskription föreligger lämpa sig bäst för denna undersökning. Forskningsmetodiken åsyftar 

att genom kartläggning och undersökning skapa sig en fundamental uppfattning och status 

quo av problemet. De metodval, tillvägagångssätt för datainsamling samt analysmetoder som 

för denna forskningsmetodik finns föreskriven är de som används i undersökningen.  
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2.2 Arbetsmoment 
Fas 1: Identifiera problemområden – Genom litteratur kring boendekostnader och dess 

utveckling, materialkostnadernas prisutveckling, internationella inköp av byggnadsmaterial 

samt byggnadssektorns strukturella uppbyggnad uppfördes en litteraturstudie på området 

Vidare fastställdes problemområdet och därmed blev problemformuleringen mer ackurat.  

Fas 2: Kartlägga fundamentala faktorer vid import – Genom intervjuer och analyser av 

olika pilotprojekt, där man genomfört samt undersökt materialimportens utförande och de 

hinder som kan uppkomma vid internationell handel, har en sammanfattning av olika 

väsentliga faktorer sammanställts.  

Fas 3: Kartlägga den bristande importen av byggmaterial – Här samlades data, främst 

genom intervjuer och en enkätundersökning. Bägge datainsamlingsmetoderna riktades mot 

en och samma målpopulation, medelstora- och stora byggentreprenörer. 

Fas 4: Analysfas – Vid den sista fasen analyserades den insamlade informationen för att 

söka att fastställa gemensamma nämnare för den rådande inköpsstrukturen hos 

byggentreprenörer.  

2.3 Målgrupp för datainsamling 
Då de 3, med stor marginal, största svenska byggentreprenörerna redan utför omfattande 

inköp från utländska leverantörer riktas undersökningen mot de mindre 

byggentreprenörerna, rättare sagt medelstora- samt stora byggentreprenörer, definierat 

enligt Europakommissionens rekommendation som redogör följande “Ett medelstort företag 

definieras som ett företag som sysselsätter färre än 250 personer och vars årsomsättning inte 

överstiger 50 miljoner euro eller vars balansomslutning inte överstiger 43 miljoner euro per 

år”. Ett stort företag definieras därmed som, utefter denna definition, överstigande värden på 

omsättning och antal anställda. 

2.4 Forskningsfrågor 
Utefter rapportens syfte och problemformulering har följande forskningsfrågor 

sammanställts: 

• Varför använder inte fler byggentreprenörer utländska materialleverantörer? 

 

• Hur kan användandet av utländska leverantörer för material främjas? 

 

• Hur har de genomförda internationella inköpen uppfattats hos byggaktörerna? 
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2.5 Disposition 

Första kapitlet skildrar arbetets problemformulering och bakgrund och sammanställer 

därefter syfte och mål. Väl uttänkta och formulerade texter underlättar arbetets utförande 

genom en klar uppfattning och rapportens ingångsvinkel och perspektiv. Rapporten ska 

konsekvent återkoppla till dessa formuleringar.  

Kapitel 2 tydliggör rapportens metodik och tillvägagångssätt. 

Kapitel 3 ska ge en fundamental beskrivning av byggnadsbranschens historia och utveckling 

under 1900-talet för att få en omfattande helhetsbild och därmed en större förståelse för 

marknadens aktuella struktur som haft stor inverkan på marknadens konkurrensbeteende.   

Vidare ska kapitel 3 lägga grund för de juridiska-, kostnads-, kvalitets- samt logistiska 

möjligheterna och förutsättningarna som finns för att överhuvudtaget föra en internationell 

upphandling av material och varor.  

• Kortfattad beskrivning av materialstandarder, däribland kvalitet 
• Juridiska krav och förutsättningar inom EU-handel 
• Logistiska förutsättningar 

 

Kapitel 4 ska innefatta enkätundersökningens tillvägagångssätt för att skapa en grundlig 

förståelse till syfte och bakgrunden. Enkätundersökningens målgrupp och beslutet till denna 

ges en omfattande förklaring för att slutligen beskriva undersökningens fundament i form av 

hypoteser.  

Kapitel 5 ska presentera intervjuerna och deras genomförande grundligt. Bakgrund, syfte, 

målgrupp samt intervjuteknik kommer att beskrivas extensivt.  

Kapitel 6 kommer att framföra de resultat som uppnåtts vid enkätundersökningen och 

intervjuerna. Resultaten ska presenteras i from av både statistik och förklarande text. 

Kapital 7 ska föra samman slutsatser och koppla dessa till kapitel 3 och 4. 

Kapitel 8 kommer att föra en diskussion kring rapportens resultat och arbetets 

genomförande. Vidare kommer förslag på fortsatt arbete att presenteras. 

2.6 Begreppsförklaring 
Produktionskostnad 

Med termen byggkostnad avses summan av markkostnad och byggnadskostnad. Ofta är 

det dock inte de verkliga kostnaderna som beskrivs då man i olika sammanhang talar om 

”byggkostnader” utan snarare de priser som olika aktörer tar ut för de varor och tjänster 

man tillhandahåller. Entreprenörernas och konsulternas verkliga kostnader nedlagda i till 

exempel ett bostadsprojekt är bara tillgängliga för företaget självt och finns inte i den 

officiella statistiken. Produktionskostnadsstatistiken visar således det totala pris som 

byggherren har fått betala till sina leverantörer och mer sällan de verkliga kostnaderna för 
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att tillhandahålla dessa varor och tjänster. I det totala priset för byggnadsverket inräknas 

då även markpris och priset på övriga tjänster med mera som byggherren ska betala, till 

exempel finansiella kostnader, administrationskostnader samt skatter och avgifter. Det är 

summan av dessa olika kostnadsslag som i den officiella statistiken beskrivs med termen 

produktionskostnad. (SOU 2002:115) 

Byggnadskostnad 

Termen byggnadskostnad avser kostnad för uppförande av byggnad och 

byggnadstillbehör. Markkostnaden ingår inte, men däremot ingår byggherrens kostnader 

för olika anslutningar och övriga byggherrekostnader och moms. Eftersom 

byggnadskostnaden är rensad för skillnader i markpris för olika projekt är det oftast bättre 

att ha detta som grund för jämförelser med andra projekt. (SOU 2002:115) 

3 TEORI 

Detta kapitel syftar till att ge en bakgrundsbild till hur & varför dagens situation av 

byggsektorn ser ut som den gör men också för att skapa en god uppfattning kring olika 

fundamentala faktorer som krävs för en internationell upphandling. 

 

3.1 Byggbranschens förändring 
Byggsektorn i Sverige har under 1900-talet genomgått stora förändringar. Från att ha varit 

en bransch bestående av många fristående byggherrar och byggmästare har en förhållandevis 

rapid utveckling skett mot en marknad där endast ett fåtal byggentreprenörer erhåller sådan 

kunskap och resurser som krävs för utföranden av projekt i väsentlig omfattning. Denna 

utveckling beror på flera faktorer som kortfattat kommer att beskrivas nedantill. (SOU 

2002:115) 

En viktig händelse som påbörjade ovanstående beskrivning var miljonprojektet. 

Miljonprojektet var ett revolutionerande projekt i Sverige, där byggnadsvolymer i liknande 

skalor tidigare ej skådats. Projektet var av sådan omfattning att en industrialisering av hela 

branschen var ett faktum för att överhuvudtaget lyckas med den snäva tidsramen. Men 

projektet gav utöver detta, samtidigt, upphov till en strukturell omvandling av hela 

branschen. De stora volymerna och resurskraven som fordrades av entreprenörerna gynnade 

endast ett fåtal entreprenörer, varvid dessa påbörjade en tillväxtperiod. (SOU 2002:115) 

Miljonprogrammet var också en fundamental faktor till att de allmännyttiga 

bostadsföretagen övergick från att bygga i egen regi till att i första hand förvalta byggnader 

och bostäder. (SOU 2002:115) 

Under perioden efter miljonprogrammets slutförande, i mitten på 1970-talet fram till slutet 

på 1990-talet infördes många regleringar som kom att spela en bytande roll för den 
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strukturella utvecklingen av branschen. Detaljregleringar innebar bland annat att 

byggherrens inflytande på byggnadens och byggandets utformning kraftigt avtog och innebar 

därmed en förskjutning av byggherrens resurser till kontroll av att byggnaderna och 

byggandet skedde regelmässigt. Därav minskade behovet av byggherrarnas kompetens i 

tidiga skeden. I samband med att byggherren riktade allt större resurser mot en 

kontrollerande uppgift ökade kunskapsutvecklingen hos entreprenadföretagen då dessa fick 

en central kompetensroll. Detta innebar att byggherrens inflytande på byggnaden och dess 

projektering blev allt mer begränsad, entreprenadföretagen tog sakta men säkert över 

kunskapsbasen medan byggherrarna tappade både kunskap och godtyckliga begrepp om 

både kostnader och kunskap. (SOU 2002:115) 

Starten på 1990-talet kom att ha en viktig inverkan på sektorn. Den höga 

produktionsvolymen av bostäder och lokaler under 1985-1993 i samband med avvecklandet 

av bland annat bostadsfinansieringen skulle under 1991 leda till att hela bostadsmarknaden 

kraschade. Avregleringen av bostadsfinansieringen skapade en situation där kreditgivningen 

sköt i taket. Då långivningen inte baserades på marknadsvärde utan istället på 

produktionskostnad inträdde en fas där bostadsproduktionen kraftigt expanderade, främst i 

glesorter. Detta under en tid då Sveriges ekonomi undergick en omvandling från industri- till 

tjänsteproduktion i storstäder. När då 1990-talets lågkonjunktur var framme sjönk 

efterfrågan på bostäder och lokaler och priserna dök kraftigt. Kreditinstitutens säkerheter i 

bostäder och lokaler minskade då det visade sig att i princip alla lån som beviljats under 

perioden var överbelånat, om fastigheternas substansvärden och avkastning beaktas. (SOU 

2002:115) 

Den radikalt minskade byggnadsproduktionen under 1993-1995 föranledde ett minskat 

utbud av entreprenörer. Detta kunde främst tydliggöras bland de medelstora 

entreprenadföretagen. Under perioden 1990-1995 halverades antalet medelstora 

entreprenadföretag, främst genom uppköp och sammanslagningar. Byggsektorn hade nu 

övergått från att bestå av en stor mängd kunniga och kompetenta byggherrar som ofta 

byggde i egen regi för långsiktig förvaltning till en marknad där den största kunskapen främst 

låg hos de stora entreprenadföretagen som med egna resurser producerade byggnadsverk för 

extern förvaltning. (SOU 2002:115)  

 

3.2 Byggsektorns marknadsstrukturer 
I byggkommissionens betänkande SOU (2002:115) sammanställs marknadsstrukturer för 

olika delmarknader i byggsektorn. Det ska här, kortfattat, sammanställas hur de mest 

relevanta marknaderna är strukturerade. Entreprenör-, leverantör-(i vilken också grossister 

tillhör) samt installationsmarknaden. Dessa olika segment är en nödvändighet vid 

nybyggnationer och deras priser är därmed en ofrånkomlig kostnad. Beroende på hur dessa 

inhandlar sina material kommer priset på byggnationen att direkt påverkas. I rapporten 

sammanställs bland annat hur grossister för installationsmaterial har ett så kallat prissystem 

som kommer att beskrivas nedantill. Rapporten påvisar också strukturer inom de etablerade 

marknaderna som starkt påminner om oligopol- och kartellverksamheter. Sådana strukturer 

motverkar starkt konkurrens och driver upp priser enligt Pindyck & Rubinfeld (2009).  
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Skärpning gubbar (SOU 2002:115) framhäver tydligt hur den vertikala integrationen har ökat 

de senaste decennierna och hur allt fler produktmarknader domineras av, så få som, ett till 

två företag. Den vertikala integrationen återfinns främst hos NCC, Skanska och PEAB, där de 

men egna resurser och inom den egna koncernen kan framställa väsentliga byggnadsmaterial 

som tillexempel betong. Ser man till Skanskas verksamhet är den vertikala integrationen 

högst påtaglig där de helt eller delvis äger verksamheter som bland annat framställer fönster, 

golvprodukter och inredningssnickerier.  

Med vertikal integration kan ledande aktörer på marknaden starkt influera pris och 

konkurrens. Genom att samma företag ingår i flera led i en tillverkningskedja, samtidigt som 

de har en stor marknadskoncentration, kan de utan större motstånd sätta priser i eget 

intresse. Det ger också upphov till lägre incitament för verksamheter att öka effektivitet och 

samhällsnytta. Pindyck & Rubinfeld (2009) 

Ser man till byggentreprenader och därmed entreprenörmarknaden, framställs i Skärpning 

gubbar (SOU 2002:115) en väldigt undermålig konkurrenssituation om man ser till 

normalstora byggprojekt, tillexempel bostadsproduktion av 80-100 lägenheter eller kontors- 

och industrifastigheter. I denna delmarknad återfinns en hög marknadskoncentration där de 

fyra största aktörerna (NCC, Skanska, JM samt PEAB) totalt dominerar marknaden.  

En annan anledning, enligt SOU (2002:115), till den undermåliga konkurrensen härstammar 

enligt rapporten från ett så kallat prissystem. Det kan definieras som en standardiserad 

process för prisbestämning av material. Detta prissystem utformas vanligtvis av en ledande 

och därmed central organisation för respektive bransch. Ett exempel på detta framförs i 

rapporten s 123, där påvisas en marknadsstruktur för prissättning. Ett bolag som, ägs till lika 

stora delar, av Rörgrossistföreningen och VVS-Installatörerna. Två stora organisationer varav 

den ena representerar entreprenörerna och de andra grossisterna. Denna gemensamma 

organisation tillhandhåller installatörer med ”hjälpmedel” eller mallar för kalkylering av 

priser. Dessa priser och sortimentlistor härstammar från en databas varifrån grossistens 

information och priser speglas. Innebörden av detta, kan för vissa inte infalla som självklar, 

är en central prissättning vilket innebär att kostnaderna för materialen är standardiserade 

och utestänger konkurrens.  

Byggkostnadsdelegationen konstaterar i SOU (2000:44, 140) i och med ovanstående stycke, 
att underentreprenörer generellt sett konkurrerar med summan och storleken på 

timdebiteringen och inte med priset på de i entreprenaden ingående materialen. De 

fastställer dessutom att priskonkurrensen mellan grossister främst sker genom rabatter och 

att kostnaden för det ingående materialet i offerten i regel, för beställaren, är okänt. Således 

är också entreprenörens påslag okänt.  

 

3.3 Kostnadsutveckling av nyproduktion 
Om det är byggnadssektorns utveckling mot en hög marknadskoncentration som har bidragit 

till den höga kostnadsökningen för nybyggnation av flerbostadshus och småhus kan 

diskuteras. Statistiska centralbyrån (SCB) sammanställer i rapporten Byggande och 

Bebyggelse att prisökning, på flerbostadshus, från 1996 till och med 2001 var 50 % varav 
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inflationen enligt konsumentprisindex under samma period endast ökade med 4,3 %. För 

gruppbyggda småhus var ökning hela 65 %.  

Figur 3.3.1 visar i princip samma resultat under en betydligt längre period. Skillnaden mellan 

byggnadsprisindex och faktorprisindex är att man vid den förstnämnda beaktar 

produktivitets- och kvalitetsförändringar över tid. Därav ges ett mer ackurat resultat vid 

analysering av kostnadsutvecklingen av byggnadskostnader över en tid där produktions- och 

kvalitetsförändringar har belyst branschen. Då byggnadsprisindexet mäter priset på material, 

arbetskraft, maskinutnyttjande m.m. tar man endast hänsyn till kostnadsutveckling av 

produktionsfaktorer och inte kringliggande kostnader som bl.a. markkostnader, med andra 

ord isolerar man produktionskostnaden.  

 

Figur 3.3.1. Nyproduktionskostnad av gruppbyggda småhus och flerbostadshus i förhållande till 

BPI. 

(Källa: SCB, faktorprisindex, byggnadsprisindex och konsumentprisindex, 2011) 

Många tillgängliga rapporter påtalar gång på gång om den branta kostnadsutvecklingen som 

skett sedan 1995, vilket i sig stämmer men som inte ger rätt uppfattning om den inte sätts i 

rätt kontext. Som beskrevs under rubriken Byggbranschens förändring föregicks åren innan 

1995 av betydande händelser. Fram till 1993 byggdes stora mängder bostäder i Sverige, 

många på avlägsna oattraktiva lokaliseringar. När lågkonjunkturen verkligen slog igenom i 

Sverige under 1992-1993 stod kreditinstituten med överbelånade fastigheter och bostäder 

medan kredittagarna fick allt kämpigare med sin likviditet, kort sagt minskade 

kreditinstitutens säkerhet radikalt. Denna lågkonjunktur fortsatte sjunka fram till 1995 då 

byggnadskostnaderna hade nått sin lägsta punkt under nästan 7-8 år. Att då använda 1995 

som index ger inte en korrekt bild av situationen. Att kostnadsutvecklingen från och med 
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1995 till slutet på första årtiondet under 2000-talet har haft en konsekvent hög 

prisutveckling är dock riktigt.  

Kostnadsutvecklingen av nybyggda flerbostadshus har haft en hög och snabb prisutveckling, 

se figur 3.3.2. Fram till 2010 har dock de svenska byggnadskostnaderna inte varit högst i 

Europa men inte heller lägst, Wigren (2002).  

 

Figur 3.3.2. totalkostnaden/m2 för nyproduktion av flerbostadshus för hela riket, enligt SCB, 2013. 

Enligt Eurostats senaste statistik Somov (2012) förevisas dock en helt annan bild, där 

Sveriges byggnadskostnader för bostäder ligger hela 72 % över genomsnittet i EU. Detta 

förklaras dock av att de svenska byggentreprenörerna tar ut onormalt höga vinster. Enligt 

SVTs rapport 5/2013 framträder vinster så höga som upp till 19 % hos entreprenadföretagen. 

Dessa kostnader kan oftast kopplas till områden med höginkomsttagare, exempelvis Lidingö 

i Stockholm.  

Då material, enligt statistik framtagen av Sveriges Byggindustrier (2007), se figur 3.3.3, utgör 

45 % av den totala byggkostnaden finns det stor anledning att analysera materialets inverkan 

på den totala kostnadsutvecklingen av nybyggda bostäder. Boverket (2005a) fastställer att 

kostnadsbesparingar, på byggnadsmaterial, på mellan 20-50 procent kan uppnås. Detta 

föranleder stora initiala kostnadsmarginaler för återförsäljarna, vilket också understryks av 

Helene Skiöld-Åsander på JM. Hon hävdar starkt att dagens konkurrens på 

byggnadsmaterial är väldigt dålig och att det krävs alternativa inköpsvägar för att 

konkurrensutsätta den befintliga leverantörsmarknaden i Sverige. 
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Figur 3.3.3. Produktions- och byggkostnad  

(Källa: Sveriges Byggindustrier (2007) s. 38, bearbetad statistik från Statistiska Centralbyrån 

(SCB)) 

3.4 Prisutveckling av byggnadsmaterial 
Prisutvecklingen på byggnadsmaterial kan utläsas från figur 3.4.1. Priset på 

byggnadsmaterial har stigit med knappt 60 % under en femtonårsperiod från 1995-2010 

samtidigt som konsumentprisindex endast har stigit med 15 % under samma period. Enligt 

konkurrensverkets rapport (2007:4) beror denna ökning främst på de relativt snabba 

konjunktursvängningarna. 

 

Figur 3.4.1. Prisutveckling för bygg- och anläggningsmaterial jämfört med Konsumentprisindex 

(KPI) 

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

Rune Wigren, professor i nationalekonomi, undersöker i SOU (2000:44) kostnadsökningen 

för byggnadsmaterial. En undersökning som visar att flertalet byggnadsmaterial haft en 

högre prisutveckling än genomsnittet för inhemskt producerade industriprodukter. Under 

perioden 1968-1998 stod kostnadsökningen av material för ca 17 % av den totala 

kostnadsökningen för produktion av flerbostadshus. Således beror ca 83 % av den totala 

kostnadsökningen på andra faktorer som stigande markpriser, förändrade krav på kvalitet 

samt höjning av mervärdesskatten. 

Wigrens rapport konstaterar också att prisökningen för vissa material är betydligt högre än 

andra. I byggkommissionens betänkande Skärpning gubbar (SOU 2002:115) görs en 

djupgående undersökning av olika marknads- och materialstrukturer. Man konstaterar att 

hög marknadskoncentration ter sig i olika materialmarknader, bland annat de mest 

fundamentala ingående resursdelarna i betong, cement och ballast. Dessa marknader är 

totalt dominerade av de 3 största byggaktörerna i Sverige, NCC, Skanska och PEAB. I tabell 

3.4 nedan kan det utläsas att dessa material, i förhållande till PPI (producentprisindex), haft 

en avvikande prisutveckling i förhållande till andra material i tabellen. Den bristande 

konkurrensen på grund av höga marknadskoncentrationer kan således härledas till ökade 

prishöjningar.  
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Wigren har samma slutsats i sin beskrivning av orsaken till de stigande materialpriserna, det 

vill säga marknadsstrukturen. Han påpekar också byggnadsmaterialens exponering och 

starka samhörighet med konjunktursvängningarna. Att materialens pris strikt följer det 

aktuella konjunkturläget, samtidigt visar hans forskning på att priset tenderar att släpa efter 

konjunkturen vid nedgång och därmed sänkta priser. Det innebär att efter en prisstegring i 

samband med högkonjunktur återhämtar priset sig inte till det rationella eftersom 

prisökningar förklaras med ökad efterfrågan och därmed konjunkturen.  

Tabell 3.4. Prisutveckling på specifika byggmaterial. 

Byggmaterial 1984-98 1992-98 
Cement 636 193 
Ballast 1,410 276 
Fabriksbetong 771 219 
Armeringsstål 776 229 
Prefabricerade betongelement 732 152 
Lättbetong 788 30 
Betongvaror totalt 1,410 276 
Trävaror 912 228 
Gipsskivor 725 280 
Mineralull 713 218 
Golvmaterial 1,145 180 
Fönster 998 141 
Dörrar 1,133 250 
Inredningssnickerier 985 184 
Snickerier totalt 1,012 171 
Betongrör 1,515 206 
Plaströr 2,977 714 
Sanitetsarmatur 1,685 147 
Badkar 1,306 270 
Sanitetsporslin 1,234 139 
Diskbänkar 1,495 275 
Värmepannor 902 72 
Värmekroppar 1,502 151 
VVS-material totalt 1,582 377 
Elkablar 2,141 692 
Installationsmaterial 1,907 467 
Elmaterial totalt 1,703 470 
Ventilationsmaterial totalt 1,039 143 
Producentprisindex för industrivaror 606 156 

(Källa: SOU 2002:44) 

I de fall mindre byggherrar bygger i egen regi finns idag väldigt stora problem. Enligt 

Boverket (2005a) fastställs att den traditionella rabattdjungeln gör det väldigt svårt för 

byggherren att värdera varans pris i förhållande till dess värde, det i princip omöjliggör en 

normal prisjämförelse, vilket också bekräftas av Helene Skiöld-Åsander. Samtidigt som 

materialpriserna ackumuleras in i det av entreprenören offererade totalentreprenadpriset 

blir en konkurrenssituation för byggmaterial nästan omöjlig för byggherren att skåda. 

Byggherrens kunskap om materialens faktiska värde blir betydligt sämre och leder tillslut till 

ett stadium där de offererade priserna får accepteras, utvecklingen är väldigt oroväckande 

eftersom det blir allt svårare att uppskatta materialens egentliga värde, avsaknaden av pris- 

och kostnadstransparens på byggnadsmaterial från tillverkningsledet till distributionsledet 
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skapar en situation där distributörer och mellanhänder kan erlägga större 

kostnadsmarginaler utan att tillföra motsvarande mervärde.  

3.5 Ekonomiskt lönsamt med internationell upphandling av material? 
En fundamental fråga, för att överhuvudtaget diskutera internationell upphandling av 

byggmaterial, är om det är möjligt att uppnå ekonomisk lönsamhet genom att upphandla 

material från utländska materialleverantörer. Enligt Boverket (2005a) finns det relativt stora 

kostnadsfördelar med att använda utländska materialleverantörer. Rapporten visar att 

kostnadsbesparingar på 20-50 % kan uppnås.  

Ledande personer i NCC skrev 2005 en debattartikel i Dagens Industri: 

”Den ökade omfattningen inköpt material från forna Östeuropa och 

underentreprenader/installationer från Baltikum, Polen och Tyskland visar att kostnaderna 

sjunker med minst 20-30 %... Vi behöver också se fler direktinköp från inhemska och 

utländska leverantörer, nya logistikstrukturer och industrialisering av byggprocessen” 

Därmed kommer rapporten att utgå från att lönsamhet i och med internationell 

materialhandel kan finna kostnadsfördelar. Hur verksamhetens storlek och omfattning 

påverkar kostnadsfördelen är dock oklart och det kan innebära att vissa företag, på grund av 

sina mindre inköpsvolymer inte tycks uppnå några prisfördelar genom att använda utländska 

leverantörer.  

I Boverket (2005a) sammanställs dock motstridig information sett till andra källor. De 

förslår utländska inköp av material som tillexempel kök, badkar och lägenhetsinredning. 

Svenska kunder är inte sällan kritiska till okända produktmärken vid ytskikt i byggnader, 

vilket också ska undersökas i denna rapport. Detta kan dock vara något att arbeta på för att 

introducera och ge den svenska konsumenten mer kunskap och erfarenhet av utländska 

ytskiktsprodukter. 

Som företag kan det dock finnas ett annat perspektiv att ta hänsyn till vid inträde på nya 

marknader. Utan tidigare erfarenhet och brist på kunskap kan det uppfattas som komplicerat 

och komplext att prova en ny inköpsväg. Enligt Eriksson, Johansson, Majkgård och Sharma 

(1997, 337) innebär brist på internationell kunskap en stor inverkan på både 

affärsmässigheten och den institutionella kunskapen, vilket i sin tur influerar den uppfattade 

kostnaden av internationalisering. Deras analys visar också på att effekten av okunskapen 

kring internationalisering inte har någon direkt inverkan på den uppfattade kostnaden av 

internationalisering. Det finns således ingen direkt samverkan mellan en okunskap av att 

inträda på en ny internationell marknad och den uppfattade kostnaden av att inträda på den. 

Däremot finns det en stor effekt av okunskapen på den affärsmässiga verksamheten vilket 

endast kan förbättras genom empiriska krafter.  
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3.6 Juridik över nationella gränser 
Den gränsöverskridande juridiska aspekten kan i många avseenden vara en avskräckande 

faktor för medelstora- och stora byggföretag vid beslut om internationella leverantörer. Brist 

på kunskap och kompetens i samband med höga kostnader för juridisk rådgivning kan skapa 

en osäker atmosfär hos beslutsfattaren. Det ska härnedan redogöras för de mest aktuella och 

väsentliga kunskaperna samhörande med internationell handel. 

Enligt lag (1964:528) om tillämplig lag beträffande internationella köp av lösa saker redogörs 

följande: 

3 § Köparen och säljaren äga genom uttrycklig bestämmelser överenskomma att lagen i visst 

land skall tillämpas på köpet. Sådan överenskommelse är även gällande, om den eljest 

otvetydigt framgår av avtalet. 

   Fråga, huruvida giltig överenskommelse om tillämpning av visst lands lag kommit till 

stånd, bedömes enligt lagen i detta land. 

4 § Föreligger icke sådan överenskommelse som avses i 3 §, tillämpas lagen i det land där 

säljaren har sitt hemvist då han mottager beställningen eller, som beställningen mottages vid 

ett säljaren tillhörigt fast driftställe, lagen i det land där detta är beläget. 

   Lagen i det land där köparen har sitt hemvist eller där han innehar fast driftställe, från 

vilket beställningen göres, skall dock tillämpas, såframt säljaren eller hans representant 

mottager beställningen i detta land. 

   Beträffande köp på börs eller auktion skall tillämpas lagen i det land där börsen finnes eller 

auktionen äger rum. 

Detta innebär kortfattat att det enligt överenskomna bestämmelser ska redogöras för vilket 

land lagen ska tillämpas på köpet. Om sådan överenskommelse inte gjorts tillämpas lagen i 

det land där säljaren har sin hemvist. Har köparen, implicit svenska byggentreprenörer, 

ingen juridisk kunskap eller erfarenhet kring säljarens hemvist bör den starkt påtala att den 

svenska juridiken ska tillämpas. Det brukar inte vara några större frågetecken kring detta och 

leverantörerna brukar oftast godkänna ett sådant avtal enligt Helen Skiöld-Åsander på JM.  

3.7 Inköpsprocessen 
Inköpsprocessen för en materialupphandling kan delas upp i olika avsnitt enligt följande 

Andersson (2008) 

• upprättande av förfrågningsunderlag 

• anbudsförfrågan 

• anbudsprövning 

• förhandlingar 

• beställning 
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En del grundläggande skillnader föreligger dock mellan en internationell gentemot en 

nationell upphandling vid upprättandet av ett förfrågningsunderlag. Vid uppförandet av ett 

förfrågningsunderlag för utländska leverantörer krävs till att börja med att 

förfrågningsunderlaget anpassats för säljarens språk om inte engelska är ömsesidigt 

accepterat.  

Vid en anbudsförfrågan ska olika selektiva verksamheter få möjligheten att lämna ett anbud, 

och det är vid denna faktor som mycket vikt kommer att riktas. NCC, Skanska och PEAB har 

alla en gemensam faktor och det är att samtliga har en internationell inköpsavdelning. Detta 

innebär att resurser finns för att utvärdera och kontrollera olika leverantörer, vilket är 

essentiellt, inte minst vid en internationell upphandling. Många mindre, i förhållande till de 

3 förstnämnda, verksamheter har inte tillräckligt med resurser och kunskap för att 

genomföra en sådan verifikationsprocess vilket är grundläggande för att skapa ett förtroende 

för, inte endast leverantören utan för hela affären.  

En hypotes är att en direkt tillgång till sådana kunskaper skulle underlätta arbetet för 

inköparna men också fungera som en inkörsport för många nya entreprenörer att använda 

nya, utländska leverantörer.  

Därefter analyseras anbuden för en gallring. Vidare kontaktas de mest lämpliga anbuden för 

en fortsatt förhandling. 

Då en konsensus har uppnåtts kan beställningen slutföras.  

3.8 Byggmaterialimportens omfattning 
Uppdaterad statistik på omfattningen av byggnadsmaterialens import har inte funnits att 

tillgå. Statistik utarbetad Sveriges Byggnadsindustrier från 2003 säger att importen av 

byggnadsmaterial, under 2002, uppgick till 30 miljarder kronor vilket dessutom inkluderar 

den del av byggnadsmaterialen som går direkt till hushållen via byggvaruhus och fackhandel. 

Detta motsvarar endast 5 % av den totala varuimporten. Mätt i förhållande till 

byggmarknadens totala omsättning är importen av byggvaror knappt 15 %.  

Samtidigt påvisar undersökningar att den större delen av byggnadsmaterialens totala import 

sker genom de största aktörerna, Sveriges Byggindustrier (2012).  

Potential för en utökad import av byggnadsmaterial tycks således finnas möjlig. Både från de 

större aktörerna men främst från de mindre då dessa tycks utgöra en väldigt låg andel av den 

totala importen, Sveriges Byggindustrier (2012).  

3.9 Varför import? 
Import av material innebär att man breddar marknaden av material. Man skapar ett större 

utbud av leverantörer och distributörer och ger således fler alternativ till köparen. Ett sådant 
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faktum behöver nödvändigtvis inte leda till kostnads- eller leveranstidfördelar. Däremot 

betyder det att utbudet av material blir större. Enligt simpel demand & supply teori leder det 

till att priserna sänks då behovet överstiger tillgången, i det nationella perspektivet. Pindyck & 

Rubinfeld (2009).  

En ökad import behöver inte innebära att den höga marknadskoncentrationen inom många 

distributions- och tillverkningsled skulle sjunka, däremot finns det stora möjligheter att 

sänka deras inflytande på både pris och tillgång.  

Ledande personer för NCC, Skanska och PEAB vittnar dock om att kostnads och 

leveranstidfördelar ofta går att uppnå, Sveriges Byggindustrier (2012). Detta är ofta fallet då 

högkonjunkturer förefaller, undersökningar visar att, åtminstone vad gäller de större 

aktörerna, prisförhandlingar ter sig fungera under lågkonjunkturer då behovet är litet och 

tillgången är stor. Det väsentliga är således att en sådan situation ska kunna uppstå också vid 

högkonjunkturer. 

För många kan det tyckas märkligt att en leveranstid från utländska leverantörer skulle vara 

kortare gentemot en nationell leverantör. I många fall kan utfallet dock se så ut vilket Ingvar 

Hermansson, PEAB, också vittnar om. Ett sådant fenomen verkar oftast uppstå vid 

högkonjunkturer enligt samma fenomen i prisaspekten. Sveriges Byggindustrier (2012). 

Då denna fakta grundar sig utifrån större aktörer kan inga klara paralleller eller påståenden 

framställas som lämpliga för mindre aktörer. Inköpsvolymerna för en verksamhet på mellan 

26000-35000 miljarder svenska kronor och en på 300-500 miljoner svenskar kronor är stor 

och kan ha en väsentlig betydelse för de mindre aktörernas fördelaktigheter i och med en 

internationell handel.  

3.10 Garanti 
En annan viktig aspekt som i det närmaste berör internationell handel, i synnerhet 

byggmaterial, är garanti och dess tillämpning. Efterföljs AB 04, vilket är fallet i de seriösa 

byggentreprenaderna, finns det föreskrivet ett garantiansvar för entreprenören på 2 år vilket 

innebär att entreprenören är ansvarig för materialen i entreprenaden under två år från och 

med projektets slutförande och överlämnande till brukaren. Det kan också utläsas att om en 

leverantör har lämnat en garanti som sträcker sig längre än 2 år från entreprenadens 

godkännande, löper entreprenörens ansvar under samma tid. Garanti och dess juridiska 

bestämmelser återfinns i både den svenska Köplagen (SFS 1990:931) men också i den av 

Förenta nationerna föreskrivna konvention. Båda dessa lagar är dispositiva, vilket betyder att 

en lag kan avtalas bort eller åsidosättas och inte behöver följas.  

Detta föranleder att stor precision och detaljbeskrivning bör avtalas vid en affärsuppgörelse. 

Svenska entreprenörer ställer ofta krav på de utländska leverantörerna att svensk juridik och 

lag ska följas vid en affär, en konsensus är således avgörande och ofta enkel att nå.  
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3.11 Moms 
Vid handel inom EU finns god information kring hur man hanterar mervärdesskatt och dess 

förpliktelser. För att följande ska kunna tillämpas krävs att 

• Säljaren är registrerad till moms i ett annat EU-land 

 

• Köparen åberopar ett giltigt momsregistreringsnummer 

 

• Varan transporteras från ett EU-land till ett annat EU-land 

 

Målgruppen för denna rapport har med största sannolikhet god koll på det egna 

momsregistreringsnummret (VAT-nummer). Vid handel med annat EU-land kan varorna 

handlas med eller utan utländsk moms, tillämpas det sistnämnda krävs att giltigt VAT-

nummer lämnas till säljaren för att den ska kunna deklarera. Det innebär att du som köpare 

måste beräkna och redovisa svensk moms på varuvärdet i din momsdeklaration. Denna form 

av omvänd skattskyldighet kallas för unionsinternt förvärv.  

Oavsett om säljaren tagit ut moms i sin hemvist krävs det att den svenska verksamheten 

redovisar svensk moms.  

4 ENKÄTUNDERSÖKNING  

I detta kapitel kommer enkätundersökningen, genomförandet och dess resultat grundligt 

att beskrivas och sammanfattas. Enkätundersökningen är en del i datainsamlingen och 

föreligger att besvara en forskningsfråga.  

4.1 Syfte 
Det fundamentala syftet med enkätundersökningen är besvara forskningsfrågan ”Varför 

använder inte fler byggentreprenörer utländska materialleverantörer” men också att 

framställa en klar helhetsbild av hur användandet utländska materialleverantörer ser ut och 

samtidigt, i viss utsträckning, orsaken till den aktuella strukturen och situationen. Då svaren 

ska utgöra en grundstomme för hur en utökad användning av UL för branschen i helhet krävs 

att de analyser som sammanställs har en vid bekräftelse hos de svenska entreprenörerna. 

Med andra ord eftersträvas en generell uppfattning och problemformulering för att en 

eventuell lösning ska vara applicerbar i verkligheten. Undersökningen ska därutöver söka 

vilka faktorer som kan förefalla vara främjande för ett ökat användande av utländska 

materialleverantörer.  
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4.2 Bakgrund 
Enkätundersökningen ska söka att samla både kvantitativ och kvalitativ data genom att 

blanda dynamiska och statiska enkätfrågor.  

Kartläggningen ska riktas mot Svenska medelstora byggföretag, kvantifierat i dess nationella 

omsättning. För att nå en någorlunda noggrann generalisering ska alla företag med en 

omsättning mellan 800-2000 Mkr få besvara enkäten.  

Enkätundersökning kommer att skickas ut i två likadana upplagor till två skilda positioner 

inom varje företag. En kopia är avsedd för chefen alternativt VD:n samt en för inköpschefen.  

De	  parametrar	  som	  kommer	  att	  undersökas	  är	  följande:	  

-‐ Omfattningen	  på	  målpopulationens	  användande	  av	  utländska	  leverantörer	  för	  
byggnadsmaterial	  

-‐ Varför	  användandet	  av	  UL	  inte	  sker	  i	  större	  omfattning	  
-‐ Vilka	  faktorer	  som	  kan	  vara	  relevanta	  vid	  beslut	  om	  användandet	  av	  UL	  

4.3 Målgrupp 

Målpopulationen är Sveriges medelstora- och stora byggföretag, definitionen av medelstora- 
och stora företag är taget från Europa kommissionens rekommendation som redogör 
följande “Ett medelstort företag definieras som ett företag som sysselsätter färre än 
250 personer och vars årsomsättning inte överstiger 50 miljoner euro eller vars 
balansomslutning inte överstiger 43 miljoner euro per år” och ett stort företag definieras 
därmed som överstigande värden på omsättning och antal anställda.  

Urvalsramen är dock avskalad då den enda tillgängliga statistik kring svenska 
byggentreprenörer endast erhåller statistik kring de 50 största aktörerna, klassificerat efter 
dess nationella omsättning. Se bilaga 1. 

Av de 50 företag i urvalsramen valdes ett antal företag bort på grund av skilda anledningar. 

NCC, Skanska samt PEAB valdes bort då det framkommit, efter telefonkontakt med 

tjänstemän hos respektive företag, att de sedan tidigare utför tämligen stora internationella 

inköp. Deras verksamheter är, utöver faktumet att de redan genomför internationella inköp, 

inte lämpliga då omfattningen på deras verksamheter skiljer sig betydande i förhållande till 

resterande i urvalsramen. NCC och Skanska har inte enbart stora inköpsavdelningar, de finns 

dessutom stationerade i mindre verksamheter, avsedda för bland annat inköp, på 

internationell mark. PEAB har sedan många år tillbaka utfört omfattande internationella 

inköp. Med anledning av dessa verksamheters historik och strukturella uppbyggnad finnes 

dessa vara ojämförbara, och därmed icke lämpliga. Andra företag som selektivt valts bort 

från urvalsramen har varit företag specifikt inriktade på anläggning och är därmed inte 

passande i ett byggentreprenadperspektiv. 
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4.4 Hypotes 
Enkätundersökningen bygger på två grundläggande hypoteser 

 

• ett centralt beslut inom verksamheten att i större utsträckning använda utländska 
leverantörer kan ge inköparen mindre ansvar och därmed större förtroende att 
använda en sådan inköpsväg 

• att tillgänglig information om leverantören som, ekonomi, ekonomisk historia, 
skattesubjekt samt referenser skulle underlätta ett beslut och minska arbetsbördan  

 

Den första hypotesen grundas på de samtal som genomförts med Helene Skiöld-Åsander där 

det framkommit att det i många fall kan uppfattas som kämpigt att ta hela ansvaret i och med 

en ny inköpsväg. 

Den andra hypotesen härstammar från personliga erfarenheter i och med en ny 

affärsmöjlighet och verifieras av Hysell, H (1922).  

4.5 Enkätteknik 

För att undvika att hypoteser skapade av sinnesintryck påverkar den uppfattade 

datainsamlingen ska betydande hänsyn tas till att skapa neutrala och icke vägledande frågor. 

Frågorna ska analyseras noggrant innan de skickas ut, bland annat genom att se till att 

frågorna inte ställs i sådan ordning att de kan bidra till selektiv perception från 

respondentens sida. Viktigt är således att frågorna skapas ur ett objektivt perspektiv där egna 

uppfattningar och åsikter i obefintlig grad påverkar slutprodukten.  

Enkäten granskades innan utskick av Helene Skiöld-Åsander på JM. 

Enkäten skickades ut till sammanlagt 43 olika företag, riktad mot två personer i respektive 

företag (VD samt inköpsansvarig).  

Av de 86 utskickade mailen fick 18 av dessa skickas till en central företagsmail då 

mailadressen till avsedda personer inom verksamheten ej fanns tillgänglig. En hög 

svarsfrekvensen för dessa 18 individer blir således svårare att uppnå då det förutsätter att 

receptionisten eller mottagaren av det ursprungliga mailet först och främst uppfattar vilka de 

rätta mottagarna är och därefter verkställer vidarebefordrandet. Mailuppgifter för resterande 

i målpopulationen fanns att återfinna med hjälp av internet.  

Två påminnelser skickades ut till samtliga respondenter med en veckas mellanrum.  

Svarsresultaten sammanställs därefter statistiskt för att söka hitta gemensamma faktorer för 

orsaken till den låga förekomsten av internationell handel bland medel- samt stora 

byggentreprenörer men också vilka faktorer som kan te sig vara relevanta vid en första 

sökning av leverantörer. 
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5 INTERVJUER  

I detta kapitel kommer samtliga intervjuer att redovisas samt deras tillvägagångssätt. Då 

intervjuerna är uppdelade i två olika faser/avsnitt så kommer de kvalitativa intervjuerna 

att initiera kapitlet och därefter följer de kvantitativa intervjuerna. 

5.1 Kvalitativ intervju 

5.1.1 Bakgrund 

Många rapporter och undersökningar påvisar en situation där leverantörsmarknaden av 

byggnadsmaterial i Sverige har en dålig pristransparens och konkurrens och där det är en 

komplex uppgift för byggherren att skapa en korrekt uppfattning kring varans verkliga värde. 

Den grundliga marknadsstrukturen föreligger vara en av de fundamentala orsakerna till 

byggnadsmaterialens stigande värde i förhållande till andra producerande industrivaror 

(PPI).  

5.1.2 Syfte 

Ibland kan undersökningar och rapporter ha en distanserande utgångspunkt i förhållande till 

verkligheten. Syftet med dessa intervjuer är att undersöka hur tjänstemännen uppfattar den 

befintliga nationella leverantörsmarknaden. Men också vad de anser krävs för att ytterligare 

konkurrensutsätta marknaden. Hur anser de att deras internationella inköp har varit lyckade 

och lägger de stor vikt vid kunskapsåterföring? Då personerna i målpopulationen dagligen 

processar sådana arbeten är det högst väsentligt att analysera deras perspektiv och åsikter. 

Instämmer de i den uppmålade bilden från olika analyser och undersökningar eller finns det 

andra, möjligtvis konkreta aspekter, som är svåra att kvantifiera och därmed besvärliga att 

transformera till text och tabeller.  

5.1.3 Målgrupp 

Målgruppen består endast av två personer 

• Helene Skiöld-Åsander, Inköpsansvarig Region Öst, JM Bygg 

• Ingvar Hermansson, Inköpsansvarig internationella inköpsavdelningen, PEAB 

 

Bägge personerna i målgruppen är väl bekanta med internationella inköp. Helene Skiöld-

Åsander har i tidigare arbeten upphandlat mycket varor och material utanför de nationella 

gränserna, främst inom telekommarknaden. Ingvar Hermansson har sedan några år tillbaka 

arbetet som ansvarig på den internationella inköpsavdelningen på PEAB och utfört många 

internationella inköp och genomför många inköpsprocesser men har också arbetet mycket 

med att skapa nya affärspartners för de regionala avdelningarna.  
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De två personernas arbetsuppgifter skiljer sig därmed åt någorlunda där Ingvar Hermansson 

arbetar med en mer central initial inköpsroll i förhållande till Helene som främst använder 

de leverantörer som avtalats ramavtal med. 

5.1.4 Intervjuteknik 

Intervjuerna skedde genom telefon där samtalen spelades in efter godkännande från 

respondenten. Smärre anteckningar nedfördes under samtalets gång för att sedan fullgöras 

med hjälp av inspelningen.  

6 av 7 frågor var öppna frågor där respondenten fick svara helt öppet med möjlighet att 

tillägga information. Frågorna försökte i största möjliga mån att framställas på ett icke 

vägledande sätt och ur ett objektivt perspektiv för att undvika förutfattade uppfattningar. Se 

bilaga  

5.2 Kvantitativ intervju 

5.2.1 Bakgrund 

Sveriges Byggindustrier sammanfattar i sin rapport Internationella inköp (2012) att de fyra 

största byggföretagen, NCC, Skanska, PEAB och JM har betydligt bättre förutsättningar att ta 

tillvara på de möjligheter som finns i och med internationella inköp. De för orsaken till detta 

direkt till företagens strukturella uppbyggnad och ägandestruktur. De undersökningar 

utförda i rapporten understryker att företag i koncerner har betydligt större andel 

internationella inköp i förhållande till självständiga företag. Vilken innebörd medför den 

analysen? Innebär det att mindre företag inte har möjlighet att utnyttja internationella 

leverantörer eller krävs det fortsatt nötande från de svenska byggentreprenörerna för att 

bygga upp en kunskapsbas kring utländska inköp?  

5.2.2 Allmänt 

Denna kvalitativa undersökning ska analysera varför relativt stora företag inte använder 

utländska leverantörer i större utsträckning samt hur de har upplevt de internationella inköp 

som genomförts.  

Respondenten kommer att besvara de förbestämda frågorna men samtidigt ha möjlighet att 

tillägga egna tankar och uppfattningar. 

5.2.3 Syfte 

För att säkerställa de verkliga anledningarna till den begränsade internationella upphandling 

av byggnadsmaterial hos medelstora- och stor byggföretag krävs att de ansvariga för den 

processen, det vill säga inköpsansvariga, för de aktiva företagen inom ämnet återger en 



22 

 

verklighetsanknuten bild av situationen. Det ska möjliggöras genom denna intervju som ska 

genomföras med en kvalitativ utgångspunkt.  

Syftet är således att genom intervjuerna få en bättre uppfattning om hur internationell 

handel påverkar den svenska marknaden.  

Genom att fastställa de uppfattade bristerna hos företagen och i viss mån branschen kan de i 

slutändan föreslagna åtgärderna sammanställas med större precision.  

5.2.4 Målgrupp 

Målgruppen består av 5 respondenterna från skilda verksamheter, vilka härstammar från 

samma urvalspopulation som enkätundersökningen se bilaga A. Målgruppen är 

slumpmässigt utvald för att ge en, i största möjliga mån, representativ bild för hela 

målpopulationen. Då målpopulationen består av 43 företag kan detta dock bli en svår 

uppgift.  

Målgruppen består av 

• Jimmy Ruljeff, inköps- och kalkylansvarig, Fastec AB 

• Björn Feldin, inköpsansvarig, Einar Mattson AB 

• Fredrik Nyhrén, inköps- och avdelningschef Västmanland, HMB Construction 

• Magnus Emilsson, inköpsansvarig, Thage Andersson Byggnads AB 

• Jens Rasmusson, inköpsansvarig, Tuve Bygg AB 

 

Samtliga respondenter är ansvariga för inköpen i sin verksamhet. Från enkätundersökningen 

kunde det utläsas att ett centralt beslut inom verksamheten om en användning av utländska 

leverantörer inte skulle påverka den inköpsansvariges arbete eller förtroende. Därav bör ett 

sådant beslut kunna härleda direkt från inköpsansvariga.  

5.2.5 Intervjuteknik 

Intervjuerna är genomförda enligt samma tillvägagångssätt som för de föregående 

intervjuerna, över telefon där samtalen inspelas efter godkännande från respondenten.  
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6 RESULTAT 

6.2 Enkätundersökning 

6.2.2 Svarsfrekvens 

Svarsfrekvensen uppfattades som låg då endast 20 respondenter eller 23 % fullförde enkäten. 

Av dessa var 9 inköpsansvariga och 11 stycken var VD och/eller ägare. 

6.2.3 Resultat 

På första frågan, antal inköp under 2012-2013, svarade 30 % att de inte haft någon 

internationell handel överhuvudtaget. 60 % hade utfört 1-5 upphandlingar från utländska 

leverantörer och 10 % hade 6-10 upphandlingar.  

Statistik 

 
Figur 6.1 visar totala antal inköp under 2012-2013 för respondenterna. 

På fråga 2, kring inköparens självförtroende i och med ett centralt beslut inom verksamheten 

svarade 10 personer, varav 7 stycken var inköpsansvariga, att ett centralt beslut inte skulle ha 

någon inverkan. Alltså 50 % av hela populationen ansåg att ett centralt beslut var irrelevant 

med avseende på dess möjlighet och förtroende att göra utländska inköp. 5 personer, varav 2 

stycken var inköpsansvariga, ansåg att ett centralt beslut mycket väl skulle öka förtroendet 

och minska ansvaret hos inköparen. Alltså 25 % av den totala populationen. Däremot svarade 

knappa 22 % av inköpsansvariga Ja.  
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På kryssfrågan kring relevansen av olika faktorer blev svaren enligt följande tabeller. För de 

kompletta frågeställningarna se bilaga 4.  

 

Figur 6.2 visar svarsresultaten från inköpsansvariga i ett staplat diagram. 

 

Figur 6.3 visar svarsresultaten från VD/ägare i ett staplat diagram. 

De mest prominenta svarsresultaten ter sig vara den aktuella ekonomin och referenser hos 

leverantören vid beslut om upphandling. 78 % inköpsansvariga ansåg att leverantörens 

aktuella ekonomi är väldigt relevant och 22 % ansåg att den var relevant. 67 % 

inköpsansvariga ansåg att leverantörens referenser är väldigt relevanta. Alla inköpsansvariga 

(100 %) ansåg dessutom att alla dessa faktorer är antingen relevanta eller väldigt relevanta.  

Vad gäller ägarna eller VD:n ansåg 30 % att leverantörens skattesubjektiva historia var 

obetydlig medan 70 % ansåg att den är relevant eller väldigt relevant, vilket skiljer sig från 

inköpsansvariga där 100 % ansåg att den är relevant eller väldigt relevant. Vad gäller övriga 
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faktorer ansåg 90 % av VD/Ägarna att alla faktorer frånsett skattesubjektet, som var 70 %, att 

alla faktorerna var antingen relevanta eller väldigt relevanta. 

6.3 Kvalitativ intervju 

6.2.1 Resultat 

Resultaten är sammanställda Bilaga-D, där samtliga, fullständiga svar noggrant kan utläsas. 

Resultaten bör ha en stark verklighetsförankring då flertal konkreta exempel påvisats som 

underlag för olika svar från respondenternas sida. 

I intervjun framkommer att kostnadsbesparingar ofta ligger som en högt prioriterad faktor 

vid beslutandet av att använda internationella inköpsvägar. I vissa fall kan ett sådant 

användande dock leda till andra fördelar vid exempelvis offentliga anbudsförhandlingar eller 

för att ibland korta ner leveranstiden på vissa specifika material.  

Båda respondenterna understryker den informationen som återfinns i många rapporter 

angående konkurrensen på den svenska leverantörsmarknaden av byggnadsmaterial. 

Nämligen att konkurrensen inom vissa materialgrupper är dålig. En av respondenterna 

uttryckte sig enligt följande: 

”Marknadsstrukturen för vissa material kan liknas vid oligopol” 

Detta resonemang har bland annat framkommit i byggkommissionens betänkande SOU 

2002:115. Svarsresponsen pekar samtidigt på att en användning av internationella 

leverantörer kan ha en stark effekt på prissättningen hos svenska leverantörer. I vissa fall kan 

det vara tillräckligt med att de svenska leverantörerna har vetskap om att du utför 

internationell handel för att priserna ska sjunka. Det är tydligt att det finns ett nära samband 

mellan internationell handel och en positiv effekt på konkurrensen på byggnadsmaterial i 

Sverige (konkurrensfrämjande).  

Att dra konkreta slutsatser kring vilka material som är aktuella för internationell handel är 

problematiskt då krävs betydligt mer kunskap. I boverkets pilotprojekt BYMAS framförs det 

att kostnadsbesparingar kan uppnås vid handel av ytskikt blandare och liknande 

badrumsmaterial från utländska leverantörer. Respondenterna är dock tämligen kritiska till 

att använda nya varumärken på sådana material då svenska kunder ofta vill ha bekanta 

varumärken vid ytskiktet. Paradoxalt sett har PEAB ändå utfört större upphandlingar av 

bland annat blandare från internationella leverantörer, vilket kan tyda på att det kan finnas 

viss potential i sådana material. 

Båda respondenterna har upplevt att de i vissa fall kunnat sänka leveranstiden av material 

när de använt den internationella inköpsvägen.  

Kunskapsåterföringen är något båda verksamheterna, från vilka respondenterna utför sitt 

arbete, utövar och lägger resurser på. Bägge verksamheterna arbetar med både personlig och 
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dokumenterad kunskapsåterföring, detta för att undvika att kunskap och kompetens inte 

lämnar verksamheten tillsammans med kunskapsinnehavaren. PEAB som är en betydligt 

större verksamhet i förhållande till JM lägger väldigt stora resurser vid internationell handel. 

De går så långt att de i vissa fall anpassar sina egna projekt efter den utländska leverantörens 

förutsättningar, men också att man arbetar på att ”fostra” leverantörerna för att passa PEAB. 

6.4 Kvantitativ intervju 

6.4.2 Resultat 

En sammanställning av resultaten kan hittas i bilaga F, G och H. 

Användning av utländska leverantörer 

Av de 5 tillfrågade hade endast ett företag en aktuell inköpsprocess med internationella 

leverantörer. Det handlar då främst om stommaterial. 

Orsak till den låga användning 

Den främsta anledningen till den låga användningen av utländska leverantörer ter sig i 

grunden bero på brist på kunskap och kompetens i verksamheterna. Samtliga respondenter 

har utgett olika orsaker till situationen men dessa kan i sin tur härledas till saknaden av 

kunskap. Magnus Emilsson på Thages Anderssons AB svarar  

”Det här med språkproblem kan ofta förekomma misstänker jag” 

Svaret ger ett direkt intryck av att kunskap saknas, språkproblemet är naturligtvis ett 

förekommande problem, se LTU 2006:266 CIV, däremot ger han inte svaret ur ett 

kunskapsmässigt eller empiriskt tryggande perspektiv. 

Struktur och resursbehov, ett problem? 

Med struktur och resursbehov menas att verksamhetens strukturella uppbyggnad inte är 

anpassad för att utföra en utländsk upphandling, eller att verksamheten inte har de resurser 

som krävs. Skanska, PEAB och NCC har samtliga en separat avdelning som sköter allt arbete 

med internationella leverantörer. De sköter processen från att selektivt välja ut lämpliga 

leverantörer till att analysera och effektivisera logistik, språkförbistringar och juridiska 

aspekter. Sådan kunskap är väldigt värdefull och bör föreligga vid internationell 

upphandling, skillnaden mot de verksamheter som analyseras i detta arbete är 

inköpsvolymen.  

Samtliga respondenter ansåg att strukturen och resurserna i deras verksamheter inte tillät 

dem till internationella inköp. Jimmy Ruljeff på Fastec AB säger dock  

”Skulle vi kunna undvika att resa till leverantören för kontroll, genom god kunskap på plats i 

Sverige, skulle vi möjligtvis kunna utföra en sådan upphandling.” 

Vad skulle ligga som fundamental faktor för att påbörja en internationell 

upphandling? 
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Som i de flesta andra branscher och verksamheter krävs att ekonomin i företaget är god för 

att överleva. Därav tas många beslut efter kostnadsanalys och ur ett kostnadseffektivt 

perspektiv. Detta verifieras av intervjurespondenterna som samtliga anser att 

kostnadsfaktorn är fundamental för att fullföra ett internationell upphandling. Vidare ansågs 

kvalitets- och leveranssäkring vara en grundläggande faktor. Detta är naturligtvis ett 

rationellt svar då man arbetar från externa platser, i detta fall från skilda länder. 

Respondenterna upplever situationen som svår vid en kvalitetssäkring av materialen.  

Hur ser du på konkurrensen på den svenska leverantörsmarknaden? 

4 av 5 respondenter ansåg att konkurrensen i många avseenden kan sammanfattas som låg. 

De befogar vidare att den undermåliga konkurrensen ofta föreligger vid högkonjunkturer då 

prisförhandlingar är svåra att genomföra.  

Skulle det underlätta för dig som inköpsansvarig ifall information som 

referens, ekonomi och ekonomisk historia om leverantören redan fanns 

tillhanda? 

Att sådan information skulle underlätta betydligt för inköparna är en uppfattning som delas 

av målpopulationen. Sådan information skulle medföra att de resurser som finns skulle 

kunna riktas mot andra faktorer, tillexempel logistik och kvalitetssäkring. Jimmy Ruljeff 

svarar 

”Ja, visst skulle det vara till stor hjälp. Det är svårt för oss att kolla upp olika verksamheters 

ekonomiska status i olika europeiska länder.” 

Hur löser ni den juridiska biten vid internationell handel? 

Här skiljer sig uppfattningen hos målpopulationen. Där några utgått från den simpla 

principen att svensk juridik och lagstiftning ska accepteras, från leverantörens sida, för en 

vidare relation och affär. På andra sidan finns de som ansett att den juridiska biten varit 

otymplig och svår att få grepp om.  

7 SAMMANFATTNING 

Här förs en sammanfattning av arbetet och de resultat som presenterats i 

undersökningarna. Vidare ska forskningsfrågorna och dess svar redogöras. 

7.1 Sammanfattning av Enkätundersökningen 
En relativt bra bild av hur användandet av utländska leverantörer kan sammanfattas av 

undersökningen. 90 % av den totala målpopulationen har haft mindre än 5 upphandlingar 

från utländska leverantörer under hela 2012 och 2013, med andra ord under 1 år och 5 

månader. Värdet av dessa upphandlingar är okänt, ingen respondent gjorde några utlåtanden 
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i form av summor eller värden på dessa upphandlingar vilket tordes ha gjorts om det rörde 

sig om betydande kostnader. Dessutom utgjorde de andra alternativen möjligheten till en 

uteslutningsmetod. De nästkommande alternativen var 6-10 upphandlingar och därefter 20 

% av de totala materialinköpen. Därmed är värdet på dessa inköp mindre än 20 % av 

verksamhetens totala materialinköp och samtidigt färre än 6-10 inköp.  

Ett centralt beslut inom verksamheten för att utöka den totala användningen av utländska 

leverantörer tycks inte skapa ett större förtroende för de inköpsansvariga. Detta resultat bör 

tas i sitt sammanhang och där respondenterna kan ha varit väl optimistiska med 

svarsresultaten. En tämligen stor misslyckad upphandling från en ny inköpskanal kan för ett 

medelstort företag påverka dess ekonomi i en betydande grad. Att en enskild individ ska stå 

till svars för ett sådant ansvar utan samtycke från högre instanser kan uppfattas som 

riskabelt. Detta är dock författarens personliga uppfattning. 

Sista frågan gav upphov till en viktig aspekt, huruvida viss kännedom kring olika faktorer om 

leverantören kan vara relevant vid både ett initialt skede av valet om leverantör men också en 

grundläggande förutsättning för att överhuvudtaget intressera sig för den specifika 

leverantören. För att, som inköpare, införskaffa sig sådan information krävs tid och resurser, 

något som inte alltid finns att tillgå.  

 

7.2 Forskningsfrågor 

7.2.1 Orsak till den begränsade användningen av utländska leverantörer 

Användningen av utländska leverantörer hos medelstora- och stora byggentreprenörer är 

begränsad, vilket påvisas av enkätundersökningen som visar att 90 % av målpopulationen 

haft 5 stycken inköp eller färre under 2012 fram till april 2013. Orsaken till detta beror på 

flera faktorer, däribland brist på kunskap, erfarenheter och resurstillgången i 

verksamheterna. Intervjuerna i den kvantitativa undersökningen visar att flera entreprenörer 

anser att resurserna inte räcker till då en ny inköpsrutt kräver kunskap och efterforskning om 

en tidigare okänd marknad. Frågor och påpekanden kring logistik, kvalitet och juridik är 

framträdande vid intervjuerna där respondenterna tycks ha låg kunskap. Då byggprojekt ofta 

är väldigt komplexa och inte sällan unika föreligger en jämförelse med andra branscher där 

internationella inköp är en förutsättning, tillexempel telekombranschen, vara orättvis. Att 

kalkylera och förutse utfallet för ett inköp, utifrån ett logistiskt perspektiv, förefaller vara 

tämligen svårt då erfarenhet saknas kring problemen som kan uppstå. En sådan kunskapsbas 

tyckas endast kunna upprättas genom empirisk kunskap. Däremot kan kvalitet och juridiska 

frågor och problem relativt simpelt lösas utan större ingrepp. Enligt Sveriges Industrier 

(2012) framförs en simpel lösning för att säkra kvaliteten på material genom att beställa ett 

prov av materialet som samtidigt ligger till grund för avtalets konsensus kring 

materialkvaliteten. Finner beställaren att materialet uppfyller kraven utgår avtalet från 

provmaterialets kvalitet. Den juridiska faktorn tycks också uppfattas som ett problem. 
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Däremot har flera byggaktörer löst detta på ett rationellt sätt genom att utgå från svensk 

lagstiftning och rekommendationer.  

Sammantaget kan ovanstående kortfattat sägas leda till en situation där en inköpsrutt 

avfärdas på grund av okunskap och brist på resurser.  

7.2.2 Hur kan användandet av utländska leverantörer främjas? 

En fundamental utgångspunkt för att främja utländsk handel hos svenska byggaktörer är att 

verksamheterna har en sådan vilja. Utbildningar och resursriktning mot sådan aktivitet krävs 

från verksamheternas håll. Enligt enkätundersökningen och intervjuerna tycks en tjänst som 

erbjuder information om utländska leverantörer vara intressant. Skulle sådan information 

finnas tillhanda för entreprenörer skulle inköpsprocessen underlättas, vilket verifieras av 

undersökningarna. Tjänsten skulle erbjuda information om leverantörens ekonomi, 

ekonomiska historia, referenser samt skattehistoria. Sådan information ger ett bra 

helhetsbegrepp om leverantören och bestyrker dess validitet. Intervjurespondenterna 

understryker att sådan information skulle medföra att deras resurser skulle kunna riktas mot 

andra faktorer som språk, logistisk och kvalitetssäkring. Respondenterna ställde sig relativt 

positiva till en sådan tjänst. Att den övergripande kunskapen måste förbättras är fastställd 

och kräver att branschen jobbar tillsammans för att hjälpa byggaktörerna. 

7.2.3 Hur har de genomförda internationella inköpen uppfattats hos byggaktörerna? 

För att frågan och svaren ska bli relevanta krävs att personer med god och omfattande 

kunskap besvarar frågan. Helene Skiöld-Åsander på JM anser att de utländska 

leverantörerna i vissa fall kan tyckas vara mer måna om sina kunder i förhållande till sin 

svenska motpart. Vidare anser hon att de är väldigt noggranna och precisa i sitt arbete. Både 

Helene och Ingvar Hermansson på PEAB framhåller att leveranstiden på vissa material är 

kortare än på den svenska marknaden. Om detta beror på att de svenska leverantörerna inte 

kan tillgodose de stora inköpsvolymerna eller att de utländska leverantörerna helt enkelt är 

snabba i sitt arbete kan här inte bestämmas. Respondenterna betonar också att den korta 

leveranstiden av material många gånger är fallet under högkonjunktur. Vidare kan andra 

indirekta fördelar uppnås med att bedriva internationell handel, bland annat 

konkurrensfördelar. Ingvar Hermansson vittnar om att användningen av utländska 

leverantörer mycket riktigt kan pressa de svenska priserna. I vissa fall kan det vara tillräckligt 

med att de svenska leverantörerna fått vetskapen om att utländska offerter mottagits för att 

de ska sänka sina egna. 

7.3 Bryta de svenska leverantörernas oligopol-liknande strukturerna 
Det ter sig svårt för svenska byggentreprenörer att lyckas åstadkomma någon förändring vad 

gäller den svenska leverantörsmarknaden. De befintliga leverantörerna är väl etablerade och 

är inte sällan medlemmar i större koncerner. Både Helene Skiöld-Åsander och Ingvar 
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Hermansson, vilka har god erfarenhet av internationell handel och dess konsekvenser, 

upplever att leverantörsmarknaden ofta sätter sina priser i samverkan med varandra. Detta 

har kunnat brytas genom att använda leverantörer utanför de nationella gränserna. Helene 

berättar även att förfrågandet av utländska offerter medfört en god konkurrenssituation då 

de svenska leverantörernas marginaler plötsligt lyckats förhandlas om. Den utländska 

inköpsvägen tycks ge de svenska byggentreprenörerna en förbättrad konkurrenssituation vid 

förhandlingar. Skulle fler byggentreprenörer i Sverige utöka sin import av byggnadsmaterial 

är sannolikheten stor att de svenska leverantörerna tvingas sänka sina priser. En sådan 

utveckling skulle gynna både byggnadsentreprenörerna och den svenska bostadsmarknaden 

såvida de kostnadseffektiviseringar som erhållits inte stannar inom byggföretagen genom 

ökade vinster. Eftersom byggentreprenörer lämnar totalkostnader vid offerter saknar 

byggherren en godtycklig uppfattning om den verkliga materialkostnaden. Bristen på 

pristransparens är högst påtaglig, vilket understryks i samtliga BYMAS-rapporter. Däremot 

får de byggaktörer som väljer att använda utländska leverantörer förhoppningsvis i sin tur en 

bättre konkurrenssituation då de upphandlar entreprenader, de internationella inköpen 

skulle således innebära att de kostnadseffektiviseringar som gjorts skulle kunna användas för 

att vinna upphandlingar. Detta innebär inte att hela kostnadsfördelen med internationella 

inköp når byggherren, men förhoppningsvis en delmängd. 

8 DISKUSSION OCH FÖRSLAG PÅ FORTSATT ARBETE 

Här diskuteras rapportens genomförande och resultat. Vidare presenteras förslag på 

fortskridande arbete. 

8.1 Diskussion  
Rapportens syfte var att undersöka hur den internationella upphandlingen av material ser ut 

hos medelstora- och stora byggverksamheter för att sedan utreda varför situationen ser ut 

som den gör. Slutligen skulle förslag presenteras på åtgärder för att främja utländsk handel 

av byggnadsmaterial.  

Enkätundersökningen gav en relativt låg svarsrespons (23,5 %) vilket innebar att 

vetenskapliga slutsatser var svåra att presentera. Däremot gav undersökningen en 

representativ bild av utländska köp av byggnadsmaterial för den totala målpopulationen. 90 

% av respondenterna svarade att de haft 5 eller färre inköp från utländska leverantörer under 

hela 2012 fram till april 2013. Utifrån dessa svar grundades rapporten på att de 

internationella inköpen är väldigt begränsade hos de 46 av 50 största byggverksamheterna i 

Sverige.  
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Rapporten var tänkt att fördjupa sig i JMs internationella inköpsprocess för att utreda vilka 

förlopp som kan tänka sig sätta stopp för mindre verksamheter att använda internationell 

handel samt utreda hur den internationella handeln uppfattats ute på byggarbetsplatserna. 

Vidare skulle det undersökas hur deras logistiska arbete skulle kunna förbättras och 

effektiviseras. Med anledning av den omfattande informationssekretessen från JMs sida 

beslutades att inte fullfölja ett sådant samarbete. Den informationen som de var villiga att 

lämna ut för publicering var obetydlig och högst avgränsad. Förslag från företagets sida var 

att skapa en rapport för publicering och en rapport för JM, detta skulle medföra ett betydligt 

större engagemang och tidsbörda för att slutföra en vetenskaplig rapport för publicering. 

Förslaget accepterades förutsatt att en ekonomisk ersättning skulle utgå från JMs sida vilket 

inte var aktuellt. Således slutade samarbetet och arbetet fortskred utan JM.  

Implikationerna av detta var att värdefull information försvann. Arbetet fick fortsätta med 

hjälp av hypoteser tagna från olika forskningsprojekt.  

Intervjuerna gav en relativt god uppfattning till orsakerna bakom de svenska 

entreprenörernas ovilja att använda utländska leverantörer. Okunskap och brist på resurser 

kunde sammanfattas som de bakomliggande faktorerna.  

En tjänst som hjälper dessa verksamheter på traven visade sig vara efterfrågat och 

underlättande för deras internationella inköp. Tjänsten skulle innebära att verksamheter 

undanröjer det initiala arbetet för att undersöka de utländska marknaderna och de specifika 

leverantörernas seriositet genom bland annat deras ekonomi, ekonomiska historia och 

referenser. Tjänsten skulle förhoppningsvis leda till flera offertförfrågningar från utländska 

leverantörer, det är dock inget vetenskapligt bevisat. Skulle tjänsten dessutom ge råd och tips 

på olika logistiska och juridiska lösningar blir utfallet av antalet offertförfrågningar och 

intresset för utländska leverantörer förmodligen ännu större. 

8.2 Förslag på fortsatt arbete 
Ett pilotprojekt där man prövar att upphandla material med hjälp av en enkel internettjänst 

som erbjuder information om olika utländska företaget samt dess materialutbud till viss 

mån, hos 3-5 olika verksamheter från det initiala skedet av en inköpsprocess till det att ett 

beslut fattas. Ett sådant projekt skulle resultera i konkreta resultat och slutsatser om hur pass 

effektiv och främjande för internationella inköp en sådan tjänst skulle betyda. Exempel är att 

man väljer ut 10-15 olika leverantörer i utländska länder (främst väst och östeuropeiska 

länder) där man kontrollerar deras ekonomiska status, referenser och skattehistoria. Vidare 

presenterar man olika lösningar för juridik och logistik för beställaren. Därefter får man 

analysera vart problem kan uppstå, om det handlar om språkförbistringar, 

kommunikationsproblem, kvalitetssäkring eller liknande. Projektet skulle bli tämligen 

omfattande och lämpa sig ypperst för ett 30 högskolepoängs arbete.  
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Bilaga A - Urvalspopulation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 2009 Företag Omsättning, mkr i Entreprenadverksamhet Anställda
 Sverige    Utland      Totalt 2009 Förändr 

2010/09, %
  Sverige    Utland 2009 Förändr 

2010/09, %

1 1 Peab 32 620 5 425 38 045 30 271 7,8 11 778 1 763 12 039 -2,2
2 3 Skanska 28 252 93 972 122 224 27 298 3,5 9 982 41 663 10 844 -7,9
3 2 NCC 26 530 22 890 49 420 31 609 -16,1 9 407 7 324 10 043 -6,3
4 4 SVEVIA 8 093 7 941 1,9 2 818 2 811 0,2
5 5 JM 7 704 1 432 9 136 7 425 3,8 1 797 246 1 848 -2,8
6 6 INFRANORD 4 507 4 414 2,1 3 058 3 040 0,6
7 7 Veidekke Sverige1) 3 716 3 135 18,5 1 096 950 15,4
8 NY Strabag Sverige2) 1 225 1 241 -1,3 475 490 -3,1
9 11 Wäst-Bygg Gruppen 1 211 917 32,1 183 167 9,6
10 10 Balfour Beatty Rail AB 1 153 918 25,6 360 285 26,3
11 9 Strukton Rail AB 1 058 1 070 -1,1 460 441 4,3
12 12 MVB3) 963 1 002 -3,9 288 292 -1,4
13 19 Bygg Partner i Dalarna AB4) 937 801 17,0 327 265 23,4
14 NY Lemminkäinen5) 924 998 -7,4 258 248 4,0
15 21 Thage Andersson Byggnads AB6) 801 595 34,6 372 327 13,8
16 42 AB Frijo7) 786 637 23,3 272 240 13,3
17 NY HSB Produktion AB 704 532 32,3 42 63 -33,3
18 13 John Svensson Byggnadsfirma AB 650 724 -10,2 250 269 -7,1
19 23 HMB Construction AB8) 634 594 6,6 183 173 5,8
20 17 Svenska Entreprenad i Mälardalen AB 630 659 -4,3 195 204 -4,4
21 16 Lantmännen Bygglant AB 625 674 -7,4 77 73 5,5
22 24 Sh Bygg Sten och Anläggning AB 608 585 3,9 261 275 -5,1
23 26 Åhlin & Ekeroth Byggnads AB9) 591 546 8,2 298 302 -1,3
24 20 Fastec Sverige AB 574 607 -5,4 38 22 72,7
25 49 BTH Bygg AB 572 349 63,6 123 118 4,2
26 29 Arcona AB 568 496 14,7 76 83 0,0
27 30 Värmdö Byggentreprenader AB 543 485 11,8 110 111 -0,9
28 31 Tage & Söner10) 537 487 10,2 231 237 -2,5
29 18 Einar Mattsson Byggnads AB 532 637 -16,4 308 356 -13,5
30 47 Byggnadsfirman Otto Magnusson AB 513 371 38,3 203 185 9,7
31 25 Nåiden Bygg AB 508 557 -8,9 111 109 1,8
32 35 Byggmästar'n i Skåne AB 505 463 9,0 175 165 6,1
33 33 Tuve Bygg AB11) 495 471 5,1 167 172 -2,9
34 44 Småa AB 486 387 25,6 42 35 20,0
35 NY Ikano Bostadsproduktion AB 480 325 47,6 43 16 168,8
36 41 Hökerum Bygg AB 479 405 18,2 69 62 11,3
37 NY Sefa Byggnads AB 458 305 50,4 122 98 24,5
38 40 Heving & Hägglund AB 453 413 9,6 74 68 8,8
39 28 Besqab12) 431 532 -19,1 52 51 2,0
40 36 Backgårdens Bygg Bo Johansson AB 409 450 -9,0 210 176 19,3
41 14 Midroc AB 13) 399 717 -44,4 20 18 11,1
42 NY BoTrygg Bygg Linköping AB 396 382 3,8 27 19 42,1
43 NY Byggnads AB L E Lundberg 376 291 29,4 4 5 -20,0
44 50 TL Bygg AB  374 349 7,0 113 100 13,0
45 22 Asplunds Bygg (Falköping och Örebro) 357 593 -39,8 193 194 -0,5
46 39 Järntorget Byggintressenter AB 14) 349 417 -16,3 76 93 -18,3
47 NY Byggnads AB Tornstaden 343 251 36,6 64 51 25,5
48 45 Metrolit Byggnads AB 326 383 -15,0 86 95 -9,5
49 NY Calles Byggnads i Skövde AB 319 274 16,2 99 87 13,8
50 NY Q-Gruppen AB 310 217 43,0 85 80 6,3

1) Veidekke Bostad AB, Veidekke Entreprenad AB och Veidekke Sverige AB 
2) Strabag köpte Oden Anläggningsentreprenad och i koncernen ingår även Züblin Scandinavia AB
3) MVB Syd, Väst och Öst AB samt Astor Johanssons Bygg AB
4) Byggpartner i Dalarna Service AB, Byggpartner Stockholm AB och Bygg Partner i Dalarna AB
5) Rekab Entreprenad AB och Lemminkäinen Sverige AB 
6) Inklusive dotterbolagen Kranexpressen Syd AB, N-E Persson Byggnads AB och August Lundbergs Byggnads AB 
7) Avser hela koncernen
8) Inklusive HMB Construction i Stockholm AB
9) Inkl. Åhlin & Ekeroth i Linköping Byggnads AB, Åhlin & Ekeroth i Norrköping AB, Håkan Ström Byggnads AB, NABAB Bygg AB, Säberg & Lönn Byggnads AB
 och Åhlin & Ekeroth Väst Byggnads AB 
10) Tage & Söner Byggnads AB och Tage & Söner i Varberg AB
11) Tuve Bygg AB och TuveByggservice AB
12) Besqab projekt och Fastigheter AB samt Besqab Projektutveckling AB
13) Midroc Projects AB och Midroc Projects CM AB
14) Avser hela koncernen

Frågor besvaras av: Fredrik Isaksson, tfn 08-698 58 67 eller Johan Deremar, tfn 08-698 58 49

50 största byggföretagen efter omsättning i Sverige
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Bilaga B – Målpopulation enkätundersökning 

2010 2009 Företag   
Sverige Förändr 

2010/09, % 

5 5 JM 7 704 3,8 

7 7 Veidekke 
Sverige1) 3 716 18,5 

8 NY Strabag Sverige2) 1 225 -1,3 

9 11 Wäst-Bygg 
Gruppen 1 211 32,1 

10 10 Balfour Beatty Rail 
AB 1 153 25,6 

12 12 MVB3) 963 -3,9 

13 19 Bygg Partner i 
Dalarna AB4) 937 17 

14 NY Lemminkäinen5) 924 -7,4 

15 21 Thage Andersson 
Byggnads AB6) 801 34,6 

16 42 AB Frijo7) 786 23,3 

17 NY HSB Produktion 
AB 704 32,3 

18 13 John Svensson 
Byggnadsfirma AB 650 -10,2 

19 23 HMB Construction 
AB8) 634 6,6 

20 17 
Svenska 
Entreprenad i 
Mälardalen AB 

630 -4,3 

21 16 Lantmännen 
Bygglant AB 625 -7,4 

22 24 Sh Bygg Sten och 
Anläggning AB 608 3,9 

23 26 Åhlin & Ekeroth 
Byggnads AB9) 591 8,2 

24 20 Fastec Sverige AB 574 -5,4 

25 49 BTH Bygg AB 572 63,6 

26 29 Arcona AB 568 14,7 

27 30 
Värmdö 
Byggentreprenader 
AB 

543 11,8 

28 31 Tage & Söner10) 537 10,2 

29 18 Einar Mattsson 
Byggnads AB 532 -16,4 

30 47 
Byggnadsfirman 
Otto Magnusson 
AB 

513 38,3 

31 25 Nåiden Bygg AB 508 -8,9 

32 35 Byggmästar'n i 
Skåne AB 505 9 

33 33 Tuve Bygg AB11) 495 5,1 

34 44 Småa AB 486 25,6 

35 NY 
Ikano 
Bostadsproduktion 
AB 

480 47,6 

36 41 Hökerum Bygg AB 479 18,2 

37 NY Sefa Byggnads AB 458 50,4 

38 40 Heving & 
Hägglund AB 453 9,6 

39 28 Besqab12) 431 -19,1 

40 36 Backgårdens Bygg 
Bo Johansson AB 409 -9 

41 14 Midroc AB 13) 399 -44,4 

42 NY BoTrygg Bygg 
Linköping AB 396 3,8 

43 NY Byggnads AB L E 
Lundberg 376 29,4 

44 50 TL Bygg AB 374 7 
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45 22 
Asplunds Bygg 
(Falköping och 
Örebro) 

357 -39,8 

46 39 
Järntorget 
Byggintressenter 
AB 14) 

349 -16,3 

47 NY Byggnads AB 
Tornstaden 343 36,6 

48 45 Metrolit Byggnads 
AB 326 -15 

49 NY Calles Byggnads i 
Skövde AB 319 16,2 

50 NY Q-Gruppen AB 310 43 
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Bilaga C – Enkätformulär

 

 

Internationell 
upphandling av 
byggmaterial

Var vänligen ta er 5-10min att besvara formuläret

Företag: E-mail

Företagsposition

VD/ägare
Inköpschef/inköpsansvarig

Uppskattningsvis, hur många av Era materialinköp har under 2012-2013 varit från 
utländska leverantörer?

0
1-5
6-10
20% av totala materialinköpen
50% av totala materialinköpen

Om Ert ovanstående svar är 0, vad är er personliga uppfattning till orsaken?

Samt er professionella uppfattning?



 

     V 

 

 

Som inköpsansvarig, skulle ett centralt beslut inom företaget om krav på ökad 
användning av internationella leverantörer, och därmed mindre eget ansvar, ge dig 
större självförtroende att utföra sådana upphandlingar?

Ja
Nej

Om nej, varför?

Var vänlig att värdera hur ökad kunskap och kännedom kring respektive faktor 
skulle underlätta beslut om inköp från utländska materialleverantörer. Dvs hur 
värdefull är informationen kring varje faktor för ett beslut om användning av 
utländsk materialleverantör?

Väldigt 
irrelevant

Irrelevant Obetydligt Relevant Väldigt 
relevant

Leverantörens 
aktuella ekonomi?

Leverantörens 
ekonomi de 
senaste 5 åren?

Leverantörens 
skattesubjektiva 
historia de senaste 
5 åren?

Utförliga 
referenser?

Enkätansvarig: Fadi Naccache
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Bilaga D – Kvalitativa intervjusvar 

Respondent	   Helene	  Skiöld-‐Åsander	   Ingvar	  Hermansson	  

Vad	  ligger	  till	  grund	  för	  ert	  beslut	  
om	  internationella	  
upphandlingar?	  
	  

Konkurrens	  och	  leveranstid	  
främsta	  faktorerna.	  Vid	  
högkonjunktur	  har	  
leveranstiderna	  för	  specifika	  
material	  varit	  kortare	  hos	  
utländska	  leverantörer.	  
Kostnadsbesparingar	  är	  högt	  
prioriterade,	  dock	  inte	  
ändamålet.	  

Kostnadsbesparingar	  är	  
essentiellt,	  men	  andra	  faktorer	  
kan	  spela	  in.	  T	  ex	  kan	  
användandet	  av	  utländska	  
leverantörer	  ge	  pluspoäng,	  eller	  
i	  vissa	  fall	  vara	  krav,	  vid	  
offentliga	  upphandlingar.	  Men	  
kostnadsbesparing	  är	  den	  
drivande	  faktorn.	  

Hur	  uppfattar	  du	  konkurrensen	  på	  
svenska	  leverantörsmarknaden	  av	  
byggnadsmaterial?	  

Beroende	  på	  materialslag	  kan	  
konkurrensen	  vara	  dålig.	  

Marknadsstrukturen	  för	  vissa	  
material	  kan	  liknas	  vid	  oligopol.	  
Internationell	  handel	  pressar	  
tydligt	  svenska	  leverantörers	  
priser	  ned.	  Ibland	  kan	  det	  räcka	  
med	  de	  svenska	  leverantörernas	  
vetskap	  om	  din	  internationella	  
handel	  så	  sjunker	  priserna.	  Vi	  
har	  lyckats	  spara	  miljoner	  
genom	  internationell	  handel.	  

Vilka	  material	  kan	  vara	  lämpliga	  
för	  internationell	  handel?	  

Svårt	  att	  plocka	  in	  och	  
använda	  nya	  materialval	  för	  
ytskikt	  då	  jag	  tror	  att	  kunder	  
är	  väldigt	  kräsna	  för	  ytskiktet.	  
Utländska	  varumärken	  inte	  
nödvändigtvis	  sämre	  men	  
kunder	  vill	  känna	  igen	  sig.	  

Vi	  har	  försökt	  handla	  blandare,	  
men	  då	  är	  VVS-‐installatörerna	  
ovilliga	  att	  sköta	  
installationerna	  då	  de	  vill	  
tillhandahålla	  med	  egna	  
material.	  Köks-‐	  och	  
badrumsinredning	  är	  sådana	  
produkter	  vars	  produktmärken	  
kunder	  vill	  känna	  igen.	  

Hur	  har	  du	  uppfattat	  den	  
utländska	  inköpsvägen?	  

Uppfattning	  om	  att	  de	  ibland	  
är	  bättre	  än	  svenska	  
leverantörer.	  Måna	  om	  att	  allt	  
ska	  fungera	  och	  att	  allt	  är	  
noggrant	  och	  korrekt.	  

I	  många	  fall	  har	  leveranstiden	  
varit	  kortare	  för	  utländska	  
leverantörer.	  

Hur	  tillämpar	  ni	  
kunskapsåterföring?	  

Arbetar	  kontinuerligt	  med	  att	  
stärka	  kunskapsåterföringen.	  
Logistiska	  faktorn	  är	  väldigt	  
viktig	  vid	  kunskapsåterföring	  
då	  processen	  kan	  vara	  väldigt	  
komplex.	  Arbetar	  med	  både	  
en	  personlig	  och	  
dokumenterad	  
kunskapsåterföring.	  

Vi	  arbetar	  för	  att	  ”fostra”	  de	  
utländska	  leverantörerna	  för	  att	  
passa	  våra	  projekt,	  men	  också	  
att	  vi	  får	  anpassa	  våra	  projekt	  
efter	  deras	  förutsättningar.	  Vi	  
försöker	  rikta	  in	  oss	  på	  sådana	  
länder	  med	  liknande	  kultur	  som	  
vår	  egen.	  

Lämna	  information	  om	  
affärspartners?	  (leverantörer)	  

-‐-‐-‐	   Inte	  till	  mindre	  entrerprenörer.	  

 



 

     VI 

Bilaga E – Kvalitativ intervjufrågor 

1.  Utför ni för tillfället någon internationell upphandling av byggmaterial? 

2. Vad ligger till grund för ert beslut om att använda utländska 

materialleverantörer, kostnadsbesparingar, konkurrensfrämjande? 

3. Hur uppfattar du konkurrensen på den svenska leverantörsmarknaden 

av byggmaterial? Kan du ge något konkret exempel? 

4. Vad anser du det är för material som kan vara intressanta för 

internationell upphandling, boverket har i sin rapport BYMAS (Ny 

prisstruktur för byggmaterial i Sverige) hävdat att material som ytskikt, 

badrum, blandare o.s.v. är lämpliga material för import, håller du med 

om det? 

5. Hur har du som inköpare uppfattat den utländska inköpsvägen? 

6. Hur värderar ni och till vilken grad tillämpar ni kunskapsåterföring 

7. Skulle ni som verksamhet kunna tänka er att lämna information om att ni 

gjort affär med en specifik leverantör om andra verksamheter gör 

detsamma? Endast data om att ni slutfört en affär, ingen ingående fakta 

dvs. 
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Bilaga F – Kvantitativa intervjusvar 

Respondent	   Björn	  Feldin	  
Einar	  Mattson	  AB	  

	  

Fredrik	  Nyhrén	  
HMB	  Construction	  AB	  

Har	  ni	  någon	  specifik	  avdelning	  
för	  inköp?	  
	  

Ja	   Nej,	  det	  gör	  projektledarna	  för	  
respektive	  projekt.	  

Utför	  ni	  för	  tillfället	  några	  inköp	  
från	  utländska	  leverantörer?	  

	  

Nej,	  vi	  har	  inte	  hittat	  någon	  
lämplig	  produkt	  ännu.	  

Ja	  plattbärlag	  från	  Tyskland	  och	  
vs-‐firma	  från	  Lettland	  

Varför	  har	  ni	  inte	  fler	  köp	  från	  
utländska	  leverantörer?	  

De	  offerter	  vi	  har	  tagit	  in	  från	  
utländska	  leverantörer	  har	  
inte	  visat	  sig	  vara	  ekonomiskt	  
lönsamma	  att	  fullföra.	  Vid	  
våra	  volymkrav	  har	  det	  inte	  
visat	  sig	  vara	  lönsamt	  på	  
totalen.	  	  

Omständigt	  och	  svårt	  att	  
garantera	  kvalitet	  och	  
leveranssäkerheten.	  

Tror	  du	  att	  det	  kan	  bero	  på	  den	  
strukturella	  uppbyggnaden	  i	  
verksamheten?	  

Till	  viss	  del,	  ju	  fler	  vi	  är	  ju	  
större	  är	  chansen	  att	  hitta	  rätt	  
leverantör.	  Vi	  har	  haft	  olika	  
konsulter	  men	  inte	  riktigt	  
lyckats	  hitta	  någon	  produkt	  
som	  lönar	  sig	  att	  
direktimportera	  själva.	  

Absolut,	  vinsten	  med	  att	  handla	  
utomlands	  är	  så	  små	  att	  de	  äts	  
upp	  av	  andra	  kostnader.	  

Vad	  skulle	  ligga	  som	  fundamental	  
faktor	  för	  att	  påbörja	  en	  
internationell	  upphandling?	  

	  

Det	  kan	  bero	  på	  allt	  från	  
kostnadsbesparingar	  till	  
leveranstid.	  Priset	  är	  
naturligtvis	  en	  fundamental	  
och	  drivande	  faktor.	  	  

Tillgång	  på	  varugrupper	  
periodvis	  eller	  specifika	  krav	  
från	  beställaren	  om	  speciella	  
material	  från	  utlandet.	  

Hur	  har	  du	  uppfattat	  
konkurrensen	  på	  den	  svenska	  
byggleverantörsmarknaden?	  

Den	  kan	  i	  många	  avseenden	  
anses	  som	  dålig,	  beroende	  på	  
materialgrupp.	  

Ibland	  för	  dålig,	  med	  för	  få	  
aktörer	  på	  marknaden.	  

	  

Skulle	  det	  underlätta	  för	  dig	  som	  
inköpsansvarig	  ifall	  information	  
som	  referens,	  ekonomi	  och	  
ekonomisk	  historia	  om	  
leverantören	  redan	  fanns	  
tillhanda?	  

Ja	  det	  skulle	  fungera	  som	  en	  
första	  sållning.	  

Underlättar,	  men	  de	  stora	  
hindren	  brukar	  vara	  språk	  och	  
olika	  affärskulturer.	  

Hur	  löser	  den	  juridiska	  biten	  vid	  
handel	  från	  internationella	  
leverantörer?	  

Antingen	  accepterar	  dem	  de	  
villkoren	  som	  vi	  ställer	  eller	  
som	  finns	  här	  i	  Sverige	  eller	  så	  
är	  en	  affär	  inte	  aktuell.	  
Riskbedömning	  får	  även	  göras	  
av	  konsekvenser	  vid	  en	  
eventuell	  tvist.	  

Stort	  problem	  där	  vi	  sitter	  med	  
stor	  risk	  och	  oro	  då	  vi	  inte	  har	  
tillräckligt	  stora	  resurser	  för	  att	  
utöka	  kunskapen.	  
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Bilaga G – Kvantitativa intervjusvar 

Respondent	   Magnus	  Emilsson	  
Thages	  Anderssons	  AB	  

	  

Jens	  Rasmusson	  
Tuve	  bygg	  AB	  

Har	  ni	  någon	  specifik	  avdelning	  
för	  inköp?	  
	  

Ja	   Ja	  

Utför	  ni	  för	  tillfället	  några	  inköp	  
från	  utländska	  leverantörer?	  

	  

Nej	   Nej,	  vi	  har	  helt	  enkelt	  inte	  
lyckats.	  

Varför	  har	  ni	  inte	  fler	  köp	  från	  
utländska	  leverantörer?	  

Det	  har	  väl	  inte	  stämt	  fullt	  ut	  
helt	  enkelt.	  Det	  här	  med	  
språkproblem	  kan	  ofta	  
förekomma	  misstänker	  jag.	  	  

Kunskap	  och	  tid	  saknas.	  

Tror	  du	  att	  det	  kan	  bero	  på	  den	  
strukturella	  uppbyggnaden	  i	  
verksamheten?	  

Delvis	  kanske	  det	  kan	  ha	  med	  
det	  att	  göra.	  

Till	  viss	  del,	  större	  verksamheter	  
har	  tillgång	  till	  mer	  kunskap	  och	  
resurser.	  

Vad	  skulle	  ligga	  som	  fundamental	  
faktor	  för	  att	  påbörja	  en	  
internationell	  upphandling?	  

	  

Ekonomi,	  leveranstid	  och	  
konkurrens	  men	  precis	  som	  
andra	  verksamheter	  är	  det	  
grundläggande,	  kostnaderna.	  

Den	  främsta	  faktorn	  är	  helt	  klart	  
kostnaderna.	  Samtidigt	  är	  det	  
fundamentalt	  att	  vi	  kan	  säkra	  
kvalitet	  och	  leverans.	  

Hur	  har	  du	  uppfattat	  
konkurrensen	  på	  den	  svenska	  
byggleverantörsmarknaden?	  

Jag	  skulle	  säga	  att	  
konkurrensen	  är	  relativt	  bra.	  

Beroende	  på	  material	  kan	  det	  
vara	  dålig	  konkurrens.	  Det	  är	  
tydligast	  vid	  högkonjunkturer.	  

	  

Skulle	  det	  underlätta	  för	  dig	  som	  
inköpsansvarig	  ifall	  information	  
som	  referens,	  ekonomi	  och	  
ekonomisk	  historia	  om	  
leverantören	  redan	  fanns	  
tillhanda?	  

Ja,	  det	  underlättar,	  helt	  klart.	   Ja	  det	  underlätta	  då	  vi	  kan	  
fokusera	  på	  andra	  delar	  som	  till	  
exempel	  logistik	  och	  
kvalitetssäkring.	  

Hur	  löser	  den	  juridiska	  biten	  vid	  
handel	  från	  internationella	  
leverantörer?	  

Det	  har	  inte	  varit	  något	  
problem.	  

Vi	  har	  inte	  funderat	  mycket	  
kring	  det	  då	  vi	  inte	  utfört	  
internationella	  inköp.	  
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Bilaga H – Kvantitativa intervjusvar 

Respondent	   Jimmy	  Ruljeff	  
Fastec	  AB	  

	  

Har	  ni	  någon	  specifik	  avdelning	  
för	  inköp?	  
	  

Ja,	  vi	  arbetar	  på	  et	  något	  annorlunda	  sätt	  där	  vi	  fungerar	  
som	  en	  franchise-‐distributör.	  Det	  vill	  säga,	  vi	  har	  runt	  om	  i	  
Sverige	  olika	  mindre	  företag	  som	  arbetar	  för	  oss	  genom	  
att	  hitta	  lämpliga	  projekt	  inom	  den	  nischen	  vi	  jobbar.	  Men	  
vi	  sköter	  allt	  materialinköp.	  Utöver	  detta	  har	  vi	  inte	  
kunskapen	  och	  kompetensen	  som	  krävs.	  

Utför	  ni	  för	  tillfället	  några	  inköp	  
från	  utländska	  leverantörer?	  

	  

Nej,	  vi	  har	  provat	  men	  det	  har	  varit	  bökigt.	  

Varför	  har	  ni	  inte	  fler	  köp	  från	  
utländska	  leverantörer?	  

Beror	  mycket	  på	  vårt	  arbetssätt.	  Ofta	  har	  vi	  inte	  
fullständiga	  handlingar	  vid	  ett	  totalåtagande	  av	  olika	  
projekt	  vilket	  medför	  att	  vi	  projekterar	  under	  
projektets	  gång.	  Därav	  har	  vi	  svårt	  att	  under	  så	  korta	  
perioder	  få	  till	  någon	  internationell	  leverans	  av	  
material.	  	  

Tror	  du	  att	  det	  kan	  bero	  på	  den	  
strukturella	  uppbyggnaden	  i	  
verksamheten?	  

Så	  kan	  det	  absolut	  vara,	  det	  är	  tveksamt	  om	  vi	  skulle	  
hitta	  tillräcklig	  med	  tid	  och	  resurser,	  för	  att	  inte	  tala	  
om	  kunskap,	  för	  att	  lyckas	  med	  en	  internationell	  
upphandling.	  Skulle	  vi	  kunna	  undvika	  att	  resa	  till	  
leverantören	  för	  kontroll,	  genom	  god	  kunskap	  på	  
plats	  i	  Sverige,	  skulle	  vi	  möjligtvis	  kunna	  utföra	  en	  
sådan	  upphandling.	  

Vad	  skulle	  ligga	  som	  fundamental	  
faktor	  för	  att	  påbörja	  en	  
internationell	  upphandling?	  

	  

Prisnivå	  och	  leveranssäkerhet.	  Priset	  är	  det	  som	  är	  
styrande	  i	  Sverige	  idag,	  rakt	  av.	  Utöver	  det	  måste	  det	  
finnas	  en	  hög	  leverans-‐	  och	  kvalitetssäkring.	  

Hur	  har	  du	  uppfattat	  
konkurrensen	  på	  den	  svenska	  
byggleverantörsmarknaden?	  

Det	  beror	  mycket	  på	  konjunkturläget.	  Har	  de	  en	  hög	  
aktivitet	  så	  har	  de	  en	  viss	  prisnivå	  de	  arbetar	  efter	  
och	  är	  inte	  villiga	  att	  förhandla	  om	  priset,	  och	  på	  så	  
vis	  kan	  konkurrensen	  uppfattas	  som	  dålig.	  

Skulle	  det	  underlätta	  för	  dig	  som	  
inköpsansvarig	  ifall	  information	  
som	  referens,	  ekonomi	  och	  
ekonomisk	  historia	  om	  
leverantören	  redan	  fanns	  
tillhanda?	  

Ja,	  visst	  skulle	  det	  vara	  till	  stor	  hjälp.	  Det	  är	  svårt	  för	  
oss	  att	  kolla	  upp	  olika	  verksamheters	  ekonomiska	  
status	  i	  olika	  europeiska	  länder.	  Men	  det	  skulle	  
definitivt	  vara	  underlättande	  för	  oss.	  
	  

Hur	  löser	  den	  juridiska	  biten	  vid	  
handel	  från	  internationella	  
leverantörer?	  

Vi	  har	  bara	  haft	  två	  upphandlingar	  från	  utländska	  
leverantörer,	  där	  vi	  inte	  riktigt	  hade	  några	  större	  
oegentligheter	  och	  inte	  behövde	  några	  större	  
juridiska	  ingrepp.	  Däremot	  uppfattade	  vi	  det	  som	  att	  
vi	  fick	  lägga	  väldigt	  mycket	  tid	  vid	  att	  bekräfta	  och	  
vara	  säkra	  på	  att	  vi	  verkligen	  pratade	  samma	  språk	  
och	  att	  försäkra	  oss	  om	  att	  de	  uppfattat	  allting	  
korrekt.	  
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Bilaga I - Intervjufrågor  

1. Har ni någon specifik avdelning för inköp? 

2. Utför ni för tillfället några inköp från utländska leverantörer? 

3. Varför för ni inte fler inköp från utländska leverantörer? 

4. Tror du att det kan bero på den strukturella uppbyggnaden i företaget, dvs att 

organisationen inte är tillräckligt omfattande? 

5. Vad skulle ligga som fundamental faktor för att påbörja en internationell 

upphandling? Ekonomi, leveranstid, konkurrensfrämjande? 

6. Hur har du uppfattat konkurrensen på den svenska 

byggleverantörsmarknaden? 

7. Skulle det underlätta för dig som inköpsansvarig att påbörja handel från 

utländska leverantörer ifall information som referens, ekonomi, ekonomisk 

historia om leverantören redan fanns tillhanda?  

8. Hur ser ni på den juridiska biten vid handel från internationella 

leverantörer? 
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