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Förord
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Sammanfattning
Byggbranschen kritiseras för sina höga byggkostnader. Kostnaderna för byggmaterial utgör ca 
45 procent av byggkostnaden i ett projekt vilket innebär att effektiva materialinköp och val av 
leverantörer är viktiga aktiviteter i ett byggföretag. De svenska materialpriserna är i många 
fall högre än i flera andra länder och en del företag har därför börjat göra inköp på den 
internationella marknaden för att kunna sänka sina inköpskostnader. 

NCC Construction Sverige AB är ett byggföretag som satsar hårt på att minska 
byggkostnaderna bl.a. genom effektiva inköp där en viktig del i satsningen handlar om 
internationella inköp. För att öka möjligheten att göra kostnadseffektiva val av leverantörer 
och förbättra inköpsarbetet vill företaget ha en bättre bild över vilka parametrar som är viktiga 
att beakta i samband med val av leverantörer och kunna identifiera vilka för- och nackdelar 
som en utländsk leverantör innebär samt vilka kostnader som vanligen uppstår vid 
internationella inköp. Dessutom finns ett behov av att få uppgifter om de internationella
inköpens utfall på arbetsplatsen, främst en bild över totalkostnaden för inköpen och annan 
relevant information kopplad till dessa. 

Syftet med examensarbetet är därför att studera internationella inköp och undersöka företagets 
arbete inom detta område. Utifrån detta är syftet att ge rekommendationer på hur företaget kan 
arbeta med offertutvärdering, leverantörsval och uppföljning med fokus på de internationella 
inköpen.

För att söka svar kring problemområdet har en studie av företagets inköparbete genomförts.
En kvalitativ metod valdes för att samla in empirisk data, där ett antal personer från de 
yrkesgrupper som i första hand är involverade i internationella materialinköp, nämligen 
platschefer, inköpare och internationella inköpare, intervjuades. Genom att sammanlänka 
empiri och teori analyserades och besvarades frågeställningarna och rekommendationer kring 
problemområdet presenterades. 

Studien visar att det är ett antal parametrar som är viktiga att beakta inför valet av leverantörer 
och i samband med offertutvärdering vid internationella materialinköp för att kunna 
identifiera för- och nackdelarna med en leverantör. Både kvalitativa och kvantitativa såväl 
som kort- och långsiktiga effekter av ett visst val bör vägas in i värderingen. Relevanta 
parametrar är t.ex. projektets och projektorganisationens förutsättningar och resurser, inköpets 
totalkostnad, leveranssäkerhet, kvalitet och riskerna som vanligtvis är kopplade till 
internationella inköp. Kostnader som vanligtvis uppstår för projekten i samband med 
internationella materialinköp har identifierats och inkluderats i en kostnadsmall som kan 
användas av projekten vid offertutvärderingen för att uppskatta totalkostnaden för inköpet. 
Dessutom har parametrar kring inköpet som är viktiga att fånga upp och sprida inom 
organisationen identifierats och utifrån detta har en uppföljningsmall utformats. Denna kan 
vara ett stöd för att förbättra uppföljning och erfarenhetsåterföring bland projekten så att 
företaget därigenom kan effektivisera inköpsarbetet.
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1. Inledning
I detta inledande kapitel presenteras en bakgrund till problemområdet som behandlas i
examensarbetet. Bakgrunden utgörs av en kort ämnesintroduktion följt av 
problemdiskussionen och en beskrivning av arbetets syfte. Avslutningsvis presenteras 
studiens avgränsningar och rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund
På senare år har det industriella affärsklimatet förändrats, vilket har tvingat industrier att 
anpassa sig till ändrade förutsättningar. Enligt Byggkommissionens utredning (SOU 
2002:115) tycks inte byggindustrin ha påverkats av de externa faktorerna i samma 
utsträckning. I jämförelse med andra industrier anses den tekniska utvecklingen inom 
byggindustrin vara långsam och branschen kritiseras för att ha begränsad konkurrens, 
kvalitetsbrister och låg produktivitet. Det har dessutom debatterats intensivt om de höga 
byggkostnaderna i Sverige. 

Inom byggbranschen baseras slutprodukterna till stor del på inköpta varor och tjänster.
Sveriges Byggindustrier skriver i sin rapport (2007) att materialkostnaderna står för ca 45
procent av byggkostnaden i ett byggprojekt. Detta i kombination med att priserna på 
byggmaterial har ökat kraftigt under flera år har lett till att de stora byggföretagen lagt allt 
större fokus på inköp och leverantörshantering. En del har även börjat göra inköp av 
material och tjänster på den internationella marknaden eftersom det där finns möjligheter 
att hitta lägre prisnivåer än i Sverige. 

En ökad import av byggmaterial ger byggföretag möjlighet att sänka inköpskostnaderna
genom att hitta nya inköpsvägar, dessutom ökar den konkurrensen och tvingar fram en 
prisanpassning hos byggmaterialleverantörerna på den svenska marknaden. Vid inköp av 
byggmaterial är det viktigt att flera faktorer utöver priset beaktas, några av dem är 
kvalitetsfrågor, leveranstrygghet och garantier. Det räcker inte att priset på materialet är 
lågt eftersom många andra faktorer påverkar totalkostnaden kopplad till ett inköp. 
Boverket skriver i sin rapport (2005) att byggmaterial med bristande kvalitet, låg standard 
etc. resulterar i ökade kostnader för nästa led, vid transport, lagring och inte minst på 
byggarbetsplatsen. Därför är det viktigt att ett antal olika parametrar beaktas i samband 
med val av leverantörer för att därigenom få ett lyckat utfall vid materialinköpen. Vid 
internationella inköp1 är spelreglerna oftast annorlunda än vid inhemska, vilket ökar 
riskerna och komplexiteten.

1.1.1 Inköps betydelse
Enligt Van Weele (2005) har den internationella affärsmarknaden förändrats på senare år. 
Några viktiga orsaker till denna förändring är den ökade globaliseringen, en snabb 
utveckling av informationsteknologin, tjänsters ökade betydelse för ekonomin och de 
pågående förändringarna i kunders behov och preferenser. Denna utveckling har 
intensifierat konkurrensen inom industrier runtom i världen. De förändrade 

                                               
1 Import av byggmaterial och byggvaror. I rapporten kommer begreppet utlandsinköp användas som 
synonym till internationella inköp.
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förutsättningarna på affärsmarknaden har lett till att en ny syn på inköpsverksamheten 
och leverantörshanteringen växt fram. Företag tycks bli allt mer medvetna om att 
konkurrensförmågan och lönsamheten till stor del beror på hanteringen av inköp och 
leverantörer, där valet av leverantörer är en viktig utgångspunkt för att kunna minska 
produktions- och materialkostnaderna och samtidigt upprätthålla en hög kvalitetsnivå. 
För att lyckas med detta krävs en effektiv och grundlig leverantörsvalsprocess samt 
kontinuerlig uppföljning och utvärdering för att kunna förbättra inköpsarbetet och 
leverantörernas prestationer. 

Inköpsarbetet kan på många sätt bidra till ett företags framgång. Genom
kostnadsbesparingar kan försäljningsmarginalerna förbättras och en sparad inköpskrona 
är en krona extra i slutresultatet. Bortsett från direkta besparingar på inköpspriset kan 
inköpsfunktionen även indirekt bidra till att förbättra företagets konkurrensposition 
genom produktstandardisering, minskade lager, reducerade kvalitetskostnader, minskade 
ledtider i produktionen, ökad flexibilitet etc. Dessutom kan inköpsarbetet genom 
förbättrad kvalitet och effektivare logistiklösningar bidra till en högre kapitalomsättning. 
Därutöver kan leverantörer, om de hanteras på rätt sätt, medverka till att förbättra 
företagets innovationsprocesser. Allt eftersom företag blir mer beroende av leverantörer 
ställs högre krav på ett företags inköpsfunktion att hitta de mest konkurrenskraftiga 
leverantörerna och upprätta effektiva relationer med dessa.      

1.1.2 Internationella inköp
Monczka och Trent (2003) skriver att de senaste årens politiska och ekonomiska 
utveckling med t.ex. borttagandet av handelsbarriärer i kombination med förbättrad 
informationsteknologi, effektivare transport- och logistiklösningar har ökat intresset för 
global handel. Många företag ser anskaffandet av material från utländska leverantörer 
som ett sätt att öka sin konkurrenskraft. Traditionellt gör de flesta organisationer 
majoriteten av inköpen på den inhemska marknaden. På senare tid har detta börjat ändras 
och internationella inköp ses nu som ett strategiskt verktyg för att nå högre lönsamhet 
genom större tillgänglighet, ökad tillgång till produkt- och processteknologi, högre 
kvalitet, prisfördelar, möjligheten att skapa konkurrens på den inhemska 
leverantörsmarknaden etc.

Internationella inköp kan enligt Smith (1999) säkra fördelar i termer av teknologi, 
tillgänglighet och lägre pris för vissa produkter. Men det finns samtidigt risk för att 
problem uppstår när inköp görs från utländska leverantörer. Inköp från utländska 
leverantörer kan vara riskfyllda och problematiska pga. språk, kulturella skillnader, olika 
mätsystem, standarder, lagar etc. vilket kan resultera i missförstånd som leder till 
felaktiga leveranser, förseningar mm. Därför krävs en rejäl arbetsinsats och kunskap för 
att lyckas med denna typ av inköp. Enligt Monczka och Trent (2003) finns stora 
möjligheter att hitta lägre materialpriser på den internationella marknaden, de hävdar 
dock att låga priser inte alltid behöver medföra lägre totalkostnader. De förklarar att 
internationella inköp kan innebära betydligt högre anskaffningskostnader än inhemska 
inköp, kopplade till exempelvis förberedelser, frakt, kontroller, samordning och andra 
administrativa aktiviteter. Olika studier har rapporterat att kostnadsbesparingar ändå kan 
göras genom internationella inköp, sett ur ett totalkostnadsperspektiv. Dock är sällan 
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grunden för besparingarna tydlig, vilket gör det svårt att värdera de verkliga fördelarna 
med utlandsinköp. 

Enligt Van Weele (2005) kan internationella inköp vara ett effektivt sätt att tillvarata 
möjligheterna som skapats av internationaliseringen på affärsmarknaden. Denna typ av 
inköp kan därför vara fördelaktig för ett företag i vissa inköpssituationer. Att inkludera 
leverantörer i ett tidigt skede, redan i designfasen, och ett aktivt utvecklande av 
leverantörsprestationer genom samarbete har också blivit allt viktigare på senare tid och 
detta verkar enklare att lyckas med då lokala eller inhemska leverantörer anlitas. Den 
ökade användningen av just-in-time (JIT)2 för anskaffning och produktion inom
tillverkningsindustrier pekar också på dessa koncept och särskilt att skapa 
partnerskapsrelationer med nyckelleverantörer. Att det är enklare att bygga sådana 
relationer med nationella leverantörer talar emot användandet av utländska leverantörer i 
dessa avseenden. 

Det tycks alltså finnas omständigheter och situationer då internationella inköp är mindre 
lämpliga. Att begränsa inköpen till den lokala marknaden innebär enligt Smith (1999) 
vissa inskränkningar så som begränsad produkttillgänglighet och färre leverantörer att 
välja mellan, men förenklar dock kommunikationen, leveranser och möjligheten till nära 
samarbete med leverantörer etc. Det är tydligt att både internationella och nationella 
inköp har både för- och nackdelar. Att avgöra i vilka situationer och för vilka 
produkter/material som internationell anskaffning ger de största fördelarna och begränsa 
de som innebär störst hinder till nationella och lokala leverantörer är en svår men viktig 
del i ett företags inköps- och leverantörshanteringsstrategi. För att lyckas med detta och 
för att kunna förbättra inköpsarbetet är det, enligt Van Weele (2005), viktigt att en 
noggrann leverantörsbedömning och offertutvärdering genomförs samt att utfallet från 
inköpet följs upp så att erfarenheter kan tillvaratas och användas vid framtida inköp samt 
som underlag för förbättringar i inköpsarbetet. 

1.1.3 Uppföljning och erfarenhetsåterföring
Uppföljning och erfarenhetsåterföring är alltså viktiga aktiviteter inom inköpsarbetet. Här 
återges en sammanfattning om hur Carrillo (2005) resonerar kring dessa delar. Han 
förklarar att de flesta aktiviteter i ett byggprojekt inte är engångsföreteelser. Varje gång 
en aktivitet återigen genomförs borde den utföras bättre än tidigare. Ett byggprojekt är i 
viss utsträckning unikt, men det innehåller flera processer som repeteras och återkommer 
i andra projekt. Detta tas även upp i en rapport av Egan (1998), där det kan utläsas att 
runt 80 procent av aktiviteterna som ingår i byggprocessen återkommer i varje projekt, 
vilket innebär att det är viktigt att följa upp och utvärdera arbetet för att därigenom kunna 
dra nytta av erfarenheter och förbättra processen samt upprepa de delar som fungerar. 
Exempel på detta är materialförsörjningen och inköpsprocessen, inom dessa finns stora 
möjligheter att dra lärdom av tidigare erfarenheter för att därigenom kunna förbättra 
arbetet. Genom att fånga upp och sprida erfarenheter kan positiva och negativa aspekter 
komma till kännedom hos de berörda och på så sätt blir det möjligt att undvika att 
misstag upprepas och att ta fasta på delarna som fungerar tillfredsställande. En 

                                               
2 Kortfattat är principen med JIT (just-in-time) att material och produkter ska bli tillgänga då de behövs i 
produktionen, varken tidigare eller senare, utan precis i tid och i rätt kvantitet (Van Weele, 2005).
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uppföljning ger således möjlighet för de inblandade att bl.a. få veta vad som hände, 
varför det blev så, vad som behöver förbättras och vilken lärdom som kan dras från 
erfarenheten.

En utmaning kopplad till uppföljningen är att bestämma vilka parametrar som ska finnas 
med. Enligt denna artikel är kostnadsdrivande aktiviteter något som är särskilt viktigt att 
följa upp och många företag tycks försumma jämförelsen mellan verklig och budgeterad 
kostnad. Dessa förlorar därmed möjligheten att lära av leverantörs- och 
produktkostnaderna som uppstår under processen och chansen att kunna göra mer 
korrekta och realistiska kostnadsuppskattningar vid framtida inköp samt ta till åtgärder 
för att minska inköpskostnaderna. För att kunna identifiera relevanta kostnadsdrivare för 
leverantörer och deras produkter är det nödvändigt att kostnadsuppgifter kopplade till 
inköpet samlas in.

1.2 Problemdiskussion
På senare år har NCC AB, som är en av största aktörerna inom den svenska 
byggindustrin, ändrat sin strategi för att möta de förändrade marknadsförutsättningarna 
och kraven på ökad effektivitet samt reducerade produktionskostnader. Företaget har som 
mål att till år 2012 årligen sänka produktionskostnaderna med fem procent och 
inköpskostnaderna med tre procent per år. En viktig del i satsningen handlar om effektiva 
inköp, där stor vikt läggs på internationella inköp. NCC AB bedriver sedan fem år 
tillbaka ett systematiskt arbete med att handla material och entreprenader från utländska 
leverantörer. Länder som företaget framförallt satsar på är Polen, Ryssland, Tyskland, 
Tjeckien, Baltiska staterna, Turkiet och Kina. De internationella inköpen har i de flesta 
fall fått lyckade utfall men ibland har även en del problem uppstått och resulterat i ökade 
kostnader som ätit upp den potentiella besparingen eller delar av den. NCC AB har blivit 
bättre och bättre på internationella inköp men självklart finns fortfarande saker som kan 
förbättras, särskilt eftersom företaget fortfarande är i utvecklingsstadiet inom detta 
område.

Arbetet med internationella inköp har väckt många känslor och åsikter internt i företaget. 
En återkommande fråga från projekten är alltid hur det verkliga utfallet av inköpet ska 
mätas efter leverans. Idag mäts besparingen från internationella inköp utifrån lägsta
svenska offert kontra kontraktssumman för den utländska leverantören. Att besparingen
skall mätas på detta sätt är förankrat i koncernledningen och anses vara det lämpligaste 
sättet då det inte finns något annat att jämföra med eftersom det inte anses korrekt att utgå 
från att en svensk leverantör inte skulle ha genererat några extra kostnader.

En annan fråga kring det internationella inköpsarbetet är hur offertutvärdering och valet 
av leverantör ska gå till. Framförallt under vilka förutsättningar internationella inköp kan 
vara lämpliga för projekten och vilka parametrar som projekten bör beakta och inkludera
i beslutsunderlaget vid valet mellan nationella och internationella leverantörer för att
kunna göra en så grundlig bedömning som möjligt och därigenom öka möjligheten att 
välja den mest fördelaktiga leverantören. Företaget har särskilda kriterier för 
leverantörsutvärdering som innehåller olika krav som leverantören måste uppfylla för att 
vara aktuell för affär, men saknar fasta rutiner för hur offertbedömningen ska utföras i 
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samband med valet mellan nationell och internationell leverantör. Det är upp till varje 
projekt att värdera och välja leverantörer för projektinköpen. Satsningen på 
internationella inköp har inte pågått under särskilt lång tid och många inom företaget 
saknar därför erfarenhet av utlandsinköp och kunskap om vad som är viktigt att tänka på i 
samband med dessa. Vilket innebär att projekten, platschefer och inköpare, inte har 
samma vana och kunskap kring att utvärdera utländska leverantörers offerter och bedöma 
vilka för- och nackdelar som dessa kan innebära för projektet samt hur de bör gå tillväga 
vid inköpen. Det finns därför ett behov av att undersöka dessa delar, så att företaget kan 
förbättra sitt inköpsarbete.   

Det saknas även tydliga rutiner för hur projekten ska göra en uppföljning av 
utlandsinköpet och det är inte alltid dessa följs upp och utvärderas, så 
erfarenhetsåterföringen vid internationella inköp fungerar inte helt tillfredsställande. 
Därför finns ett behov att undersöka hur uppföljningen skulle kunna fungera bättre och 
vilka parametrar som är viktiga att fånga upp i en sådan för att projekten ska kunna 
redovisa och föra vidare relevant information kring utlandsinköpet samt klargöra 
projektets totalkostnad kopplad till inköpet och därmed ge ett underlag till 
förbättringsåtgärder.

Företaget vill kunna identifiera parametrar som är viktiga att beakta inför och vid 
offertutvärdering och valet av leverantörer för att på så sätt kunna bedöma vilka för- och 
nackdelar en viss leverantör innebär. Därför efterfrågar företaget förslag på hur ett 
beslutsunderlag vid val av leverantör kan tas fram, för att projekten på så sätt ska kunna
välja de mest fördelaktiga leverantörerna. Företaget vill ha rekommendationer kring hur 
projekten ska kunna avgöra när internationella inköp kan vara lämpliga och förslag på en 
enkel kostnadskalkylmall som kan användas vid offertutvärderingen för att i ett tidigt 
skede kunna fånga upp kända och förväntade kostnader som uppstår i samband med 
dessa. Genom att identifiera viktiga parametrar och kostnadsdrivande faktorer hoppas
företaget kunna förbättra inköpsarbetet, göra lämpliga val av leverantörer och bättre avtal 
vid framtida inköp. Dessutom vill företaget på ett enkelt sätt kunna redogöra och upplysa 
om totalkostnaden vid ett utlandsinköp, framförallt få en bild över kostnaderna på 
arbetsplatsen men även andra relevanta erfarenheter från projekten som kan användas för 
att förbättra inköpsarbetet.

1.3 Syfte
Syftet med examensarbetet är studera internationella inköp och undersöka företagets 
inköpsarbete. Med denna grund är syftet att ge rekommendationer på hur företaget kan gå 
tillväga och arbeta med inköpsaktiviteterna offertutvärdering, leverantörsval och 
uppföljning med fokus på de internationella inköpen. 

1.4 Frågeställningar
 Under vilka förutsättningar kan internationella inköp vara lämpliga och vilka 

parametrar, framförallt kostnader, bör beaktas i samband med offertutvärdering
vid valet mellan nationell och internationell leverantörer för att identifiera för-
och nackdelar med dessa?
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o Vilka för- och nackdelar finns med internationella leverantörer kontra 
nationella?

o Vilka risker och problemområden är kopplade till internationella inköp,
hur hanteras dessa och vad är viktigt att göra samt tänka på i samband med
denna typ av inköp?

o Vilka problem har uppstått för projekten vid internationella inköp och vad 
är orsaken till dessa?

o Vilka kostnadsdrivande aktiviteter/parametrar är vanligtvis kopplade till 
de internationella inköpen för projekten?

o Vilka kostnadsposter är lämpliga att inkludera i en kostnadskalkyl som 
görs vid offertutvärderingen för att uppskatta inköpets totalkostnad? 

o Hur bör utvärderingen av utländska leverantörers offerter gå till för att för-
och nackdelarna med dessa ska kunna identifieras?

 Vad bör en uppföljning fånga upp för att ge ett underlag till förbättringar av 
inköpsarbetet?

o Vilka punkter är lämpliga att inkludera i en uppföljningsmall som kan 
användas av projekten i samband med internationella inköp för att ge
viktig information om köpet till den internationella inköpsorganisationen, 
leverantören och andra projekt?

o Hur kan projekten förbättra uppföljningen och erfarenhetsåterföringen 
kopplat till de internationella inköpen?

1.5 Avgränsningar
Arbetet fokuseras på företagets internationella inköp men även nationella inköp kommer 
att tas upp och undersökas översiktligt. Det är främst platschefernas synpunkter och 
erfarenheter kopplade till arbetsplatsen och produktionen som kommer att undersökas, 
med fokus på de internationella inköpen, men även företagets inköpsarbete i helhet
studeras. Hur en offertutvärdering inför valet av leverantör ska gå till är främst inriktat på 
de internationella inköpen, eftersom det framförallt är detta som projekten saknar 
erfarenhet och kunskap om. Kostnadsposterna kopplade till de internationella inköpen 
som studien ska identifiera fokuseras på aktiviteter/parametrar som genererar kostnader
för projekten vilka direkt är kopplade till inköpet, dvs. kostnader kopplade till inköpet 
från den utländska leverantören som normalt inte uppstår vid projektinköpen, de 
kostnadsposter som är relevanta för ett projekt att beakta vid valet mellan nationell och 
internationell leverantör. Indirekta kostnader som fördelas ut på de olika projekten, som 
t.ex. löner till internationella inköpare och andra stödfunktioner som finns på företaget 
som debiteras projekten kommer inte att inkluderas. Studien kommer endast att behandla 
inköp av byggmaterial/byggvaror och framförallt belysa förstagångsinköpen från
leverantörer eftersom det oftast är i samband med dessa som störst osäkerhet finns. 
Studien kommer inte att inriktas på någon särskilt typ av byggmaterial utan undersöka 
olika typer av internationella materialinköp till projekten, för att på så sätt erhålla 
information som kan användas för att ge generella rekommendationer och förslag kring 
denna typ av inköp. Inköp av tjänster tas inte upp eftersom en bredare studie skulle bli 
alltför tidskrävande. NCC AB består av ett antal olika enheter och studien begränsas till 
att omfatta den del som är verksam inom hus-, anläggnings- och bostadsbyggande, 
nämligen NCC Construction Sverige AB. För att studien ska bli mer generaliserbar 
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behandlas samtliga regioner inom denna enhet. Ingen avgränsning görs gällande 
projekttyp, utan hus-, anläggnings- och bostadsprojekt behandlas i studien.

1.6 Disposition
 I det inledande kapitlet ges en introduktion till arbetet som innefattar en kort 

beskrivning av ämnen som berör studiens problemområde. Kapitlet innehåller 
även en problemdiskussion samt en presentation av examensarbetets syfte och
frågeställningar. Avslutningsvis presenteras studiens avgränsningar och 
rapportens upplägg. 

 Kapitel två innehåller en beskrivning av vilka metoder som använts och hur 
arbetet har genomförts. Här presenteras dessutom vilka teorier som tas upp i 
rapporten. Avslutningsvis kommer ett avsnitt om studiens kvalitet och 
generaliserbarhet.

 I kapitel tre ges en översiktlig presentation av byggindustrin för att ge en bättre 
förståelse för denna bransch och en beskrivning av hur materialförsörjning och 
inköp inom byggföretag vanligen går till samt vilka förutsättningar och problem 
som är anknutna till dessa områden med koppling till internationella inköp.

 Kapitel fyra utgörs av den teoretiska referensramen. Här presenteras ett avsnitt om 
internationella inköp som beskriver möjligheter, fördelar, risker och 
problemområden samt kostnader kopplade till denna typ av inköp. Dessutom 
innehåller kapitlet ett stycke om riskbedömning, riskhantering, avtal och 
betalningar samt vad som är lämpligt att göra och tänka på i samband med 
utlandsinköp. Kapitlet omfattar även ett avsnitt om att välja leverantör och 
utvärdera offerter. Avslutningsvis kommer en del som behandlar uppföljning av 
inköp. 

 I kapitel fem ges en bolagsbeskrivning. Där presenteras företagets strategiska 
inriktning, organisation och inköpsarbete, framförallt inriktat på de internationella 
inköpen.

 I sjätte kapitlet presenteras materialet från intervjustudien på NCC Construction 
Sverige AB.

 I kapitel sju finns analysen av studien, där materialet som inhämtas från studien 
på företaget sammanvävs med teorin som ligger till grund för arbetet och
analyseras. Här besvaras frågeställningarna och rekommendationer kring 
problemområdet ges. 

 I det avslutande kapitlet redovisas slutsatserna som dragits. Dessutom presenteras 
reflektioner kring studien och förslag på fortsatt arbete.  
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2. Genomförande
I detta kapitel beskrivs vilka metoder som använts och hur arbetet har genomförts. Här 
presenteras också vad som fokuserats på i genomförandet av examensarbetet. Kapitlet 
innehåller även en beskrivning av vilka teorier som använts och hur materialet 
analyseras och presenteras. Avslutningsvis redovisas ett avsnitt om studiens kvalitet och 
generaliserbarhet.    

2.1 Metod
Det finns olika metodmässiga möjligheter för att tackla problemområdet och uppnå 
studiens syfte. I detta arbete kommer en studie på företaget att genomföras. Detta anses 
vara en lämplig metod för att studera situationen och få djupare kunskap kring 
problemområdet och därigenom kunna förstå samt beskriva hur inköpsarbetet fungerar
samt identifiera vilka parametrar som är relevanta att beakta i samband med valet av 
leverantör och inkludera vid uppföljningen av inköpen. Med avsikten att ge författaren en 
ökad förståelse och kunskap inom ämnesområdet och därmed större möjlighet att reda ut 
och svara på frågeställningarna genomförs en relativt bred förstudie. En inledande studie 
som fokuseras på ett smalare område är möjlig att genomföra och har fördelen att den ger
mer detaljerad och ingående kunskap och information, men eftersom det initiala syftet är 
att skaffa en helhetsbild och förståelse för problemområdet snarare än att djupgående gå 
in på enstaka frågor anses en övergripande förstudie mest lämplig.     

Studien utgår från en empirisk bas i form av problemområdet och de frågeställningar som 
identifierats samt den översiktliga bakgrundsinformationen och företagsbeskrivningen 
rörande inköpsarbetet som handledarna på företaget bidragit med under inledande möten.
Utifrån detta, för att få en grund att stå på i form av kunskap om byggbranschen, inköp 
och framförallt internationella inköp, börjar studien med att författaren studerar teori 
inom dessa områden. Därigenom fås en tydligare bild över vilka frågor som kan vara 
relevanta att söka svar på och studien kan på så sätt smalnas av och mer djupgående gå in 
på ett antal utvalda områden. För att undersöka problemområdet på företaget och samla in 
kunskap och erfarenheter kring detta väljs en kvalitativ metod där ett antal intervjuer 
genomförs med utvalda respondenter på företaget. Eftersom författaren vill fånga upp 
kunskap, synpunkter och erfarenheter kring företagets inköp, och då främst utlandsinköp,
vilka finns samlade inom företaget genomförs intervjuer med platschefer, inköpare och 
internationella inköpare. Genom att intervjua ett antal platschefer fås en djupare inblick i 
några enskilda projekt och situationen på byggarbetsplatserna med anknytning till 
internationella inköp. Medan de internationella inköparna och inköparna som hanterar 
inköp i flera olika projekt bidrar till att ge en mer översiktlig bild över 
inköpsverksamheten kopplad till inköpsrelaterade frågor på företaget. 

En enkätundersökning skulle kunna vara en alternativ metod för att samla in information
i denna studie och medföra att fler respondenter blir möjliga att nå. På så sätt kan ett mer 
kvantitativt underlag fås. Då författaren vill få omfattande information, utförliga svar 
samt möjlighet att ställa följdfrågor för att en djupare förståelse och kunna reda ut 
eventuella oklarheter som begrepps- och feltolkningar anses det mer lämpligt att utföra 
intervjuer. Merparten av frågorna anses inte lämpliga för en enkätundersökning, dock
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skulle en sådan kunna fungera som ett komplement till intervjuerna, men med avseende 
på arbetets tidsbegränsning anses det inte möjligt att hinna med både och. En annan 
alternativ eller kompletterande metod för att skaffa information och lösningar kring 
problemområdet är att undersöka andra företags tillvägagångssätt och erfarenheter inom 
detta område. För en sådan studie skulle ett eller flera företag som har kunskap och 
erfarenhet av dessa frågor kunna väljas ut och undersökas, för att därefter analysera
huruvida dessa metoder och tillvägagångssätt, helt eller delvis, är möjliga att använda 
inom NCC AB. Men eftersom författaren inte är tillräckligt insatt i problemområdet som 
studien syftar till att reda ut och då det krävs en god förståelse kring detta innan en sådan 
undersökning kan göras kommer enbart en studie på NCC AB att genomföras på grund 
av att arbetets tidsram inte beräknas tillåta ytterligare studier.

2.2 Arbetsprocessen
Examensarbetet startade med att en internationell inköpare och en inköpare på NCC 
Construction Sverige AB kontaktades för att därigenom undersöka möjligheten att utföra 
examensarbetet på företaget inom inköpsområdet. Efter ett möte där förslag på möjliga 
inriktningar lades fram och diskuterades föll valet på att undersöka frågor rörande 
företagets internationella inköp med inriktning på valet av leverantörer och uppföljning 
av dessa inköp. För att kunna få kunskap och information kring det beskrivna 
problemområdet studerades teori med anknytning till detta och därefter samlades
kunskap, erfarenheter och synpunkter in från företaget. Utifrån detta empiriska material
och med stöd från teorin identifierades förslag på hur företaget kan gå tillväga för att 
bedöma när internationella inköp kan vara lämpliga för projekten samt få en bild över 
vilka för- och nackdelar en utländsk leverantör innebär och hur ett underlag för 
förbättringsåtgärder rörande denna typ av inköp kan erhållas. Med denna grund 
utformades rekommendationer kring hur företaget kan ta fram ett grundligt 
beslutsunderlag vid valet mellan nationell och internationell leverantör samt på hur en
uppföljning av internationella projektinköp kan genomföras för att ge en bild över 
totalkostnaden för ett inköp och även annan information som är relevant för att kunna
förbättra inköpsarbetet. 
  
Arbetsprocessen följde i stort sett följande faser:

1. I den inledande fasen identifierades problemområdet. Här diskuterades problemen 
och frågeställningar med handledarna på företaget och en kortfattad beskrivning
av företagets inköpsarbete gavs samt en bakgrund till varför de ville ha denna 
studie utförd. Därefter genomfördes en förstudie där teori rörande byggindustrin,
internationella inköp och inköp, framförallt inriktad på inköpsaktiviteterna 
leverantörs- och offertutvärdering samt uppföljning, studerades. Utifrån detta 
formulerades arbetets bakgrund, syfte och frågeställningar. 

2. I nästa fas gjordes en kartläggning av den nuvarande situationen på företaget, där
företagets inköpsverksamhet undersöktes. Framförallt granskades arbetet med de 
internationella inköpen. Information hämtades från företagets intranät och 
muntliga källor. I detta skede, utifrån syftet och den inledande kartläggningen,
gjordes även valen angående vilka metoder som skulle användas och 
intervjupersoner valdes ut utifrån ett antal urvalskriterier.
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3. Utifrån förstudien och kartläggningen av nuläget på företaget utformades 
frågeställningar till intervjuerna. Varpå intervjuer utfördes med de utvalda 
respondenterna. Målet med intervjuerna var att få en djupare förståelse för
problemområdet och att samla kunskap, synpunkter och erfarenheter som finns 
inom företaget för att med stöd från denna information kunna besvara 
frågeställningarna och ge rekommendationer.   

4. Parallellt med dessa faser utfördes den övriga datainsamlingen. Där material 
framförallt hämtades i litteratur och forskningsartiklar. I detta skede 
sammanställdes även intervjuerna och den teoretiska referensramen.

5. I den avslutande fasen sammanställdes och analyserades det insamlade materialet, 
där empirin sammanlänkades med teorin som studerats, med målet att svara på 
studiens problemområde och resultera i rekommendationer till företaget. Utifrån 
detta drogs slutsatser och reflektioner kring studien samt förslag på fortsatt arbete 
presenterades.  

Studien började med att olika frågeställningar och problemområden kring internationella 
inköp på företaget presenterades av handledarna. Efter att ha diskuterat dessa valdes ett 
problemområde ut och bakomliggande orsaker samt information kring detta erhölls från 
handledarna. Därefter genomfördes en förstudie inriktad på den svenska byggindustrin, 
inköp och internationella inköp. I förstudien användes litteratur, forskningsartiklar, 
branschtidningar samt olika hemsidor på Internet som t.ex. Sveriges Byggindustrier, 
Boverket, Svensk Handel, Exportrådet. Under förstudien gjordes även en kartläggning av 
nuläget på företaget där inköpsverksamheten undersöktes och framförallt skapades en 
bild över hur de internationella inköpen går till och vilka möjligheter, problem och 
svårigheter m.m. som finns kopplat till dessa. Informationen erhölls genom 
presentationer från handledarna och via företagets intranät. I detta skede beslutades att en 
kvalitativ studie skulle utföras, där ett antal respondenter med koppling till området väljs 
ut och intervjuas. Detta ansågs vara en lämplig metod för att studera inköpsarbetet och 
samla in kunskap, erfarenheter och synpunkter som finns inom företaget. För att med 
utgångspunkt i denna information besvara frågeställningarna och utforma
rekommendationer samt dra slutsatser kring problemområdet. 

Utifrån förstudien utformades frågeformulär till intervjuerna, varpå intervjuerna 
genomfördes och sammanställdes. Målet med intervjuerna var att få en djupare förståelse 
för hur arbetet med internationella inköp bedrivs, hur leverantörer utvärderas och väljs 
och hur uppföljningen fungerar samt att även få synpunkter kring hur förbättringar skulle 
kunna göras inom dessa områden. Dessutom syftade intervjuerna till att samla 
erfarenheter om vilka möjligheter, svårigheter och risker som är kopplade till 
internationella inköp, vilka problem och kostnader som uppstått för projekten samt vad 
som är viktigt att tänka på vid denna typ av inköp. För att därigenom kunna avgöra för 
vilka situationer internationella inköp kan vara lämplig och identifiera vilka parametrar 
som är viktiga att beakta i samband med offertutvärdering och val av leverantör för att 
kunna få en bild över vilka för- och nackdelar en viss leverantör innebär. Även det 
vanliga inköpsarbetet, dvs. inköp från nationella leverantörer undersöktes för att se hur 
arbetet med leverantörs- och offertbedömningen samt uppföljning av inköpen bedrivs på 
företaget, för att få en helhetsbild över företagets inköpsarbete samt för att eventuellt 
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kunna använda denna information för att ta fram rekommendationer och dra slutsatser 
kring frågeställningarna. 

Genom intervjuerna erhölls synpunkter och erfarenheter från platschefer om deras 
internationella inköp till respektive projekt, samt även mer generell information, 
synpunkter och erfarenheter från inköpare och internationella inköpare som arbetar med 
nationella respektive internationella inköp till olika projekt. Dessa intervjuer 
sammanställdes sedan och redovisas i empiri- och intervjuavsnitten tillsammans med 
övrig information som samlats in via handledarna och företagets intranät. Parallellt med 
detta genomfördes den övriga datainsamlingen av teori, där en sållning av den studerade 
teorin gjordes och delarna som ansågs mest relevanta för studien valdes ut, varpå den 
teoretiska referensramen färdigställdes. Därefter sammanvävdes det empiriska och 
teoretiska materialet i en analys där frågeställningarna besvaras och rekommendationer
kring problemområdet presenteras. I samband med detta utformades en enkel kostnads-
och en uppföljningsmall i programmet Excel. Avslutningsvis drogs slutsatser kring 
problemområdet och reflektioner kring studien samt förslag på fortsatt arbete 
redovisades.             

2.2.1 Val av teori
Teorin som valts i detta arbete är fokuserad på att beskriva vilka möjligheter, risker och 
problemområden som är kopplade till internationella inköp, vad som är viktigt att tänka 
på och göra vid denna typ av inköp för att öka möjligheten till ett lyckat utfall, hur en 
offerutvärdering och ett lämpligt val av leverantör bör genomföras samt hur uppföljning
av inköpen bör gå till. Dessa områden upplevs alla ha en koppling till problemområdet
och anses därför nödvändiga att studera för att kunna avgöra när internationella inköp kan 
vara lämpliga för projekten och identifiera vilka parametrar som bör inkluderas vid 
offertutvärdering och val av leverantör samt i uppföljning av inköpen. För att därigenom 
uppnå studiens syfte och mål. Genom att studera vilka möjligheter, risker, problem och
kostnader som internationella inköp vanligen innebär samt hanteringen av denna 
inköpstyp blir det möjligt att identifiera vilka för- och nackdelar en utländsk leverantör 
innebär för ett projekt. Teorin om offert- och leverantörsutvärdering ger ytterligare stöd 
för att kunna besvara frågeställningarna kring hur ett lämpligt val av leverantörer kan gå 
till och den kring uppföljning pekar ut hur en sådan bör utföras och vilken information 
denna bör fånga upp.  

Teorin ska alltså ge en ökad förståelse kring dessa områden och fungera som underlag för 
den fortsatta studien på företaget. Dessutom ska den ge stöd vid analysen samt för att dra 
slutsatser kring problemområdet och ge rekommendationer till företaget. 

För att ge en bild över den svenska byggindustrin och då främst en bättre förståelse för 
hur materialförsörjning och inköp fungerar i byggföretag och vilka särskilda 
förutsättningar samt problem som är kopplade till dessa områden med anknytning till 
internationella inköp presenteras även ett kapitel om den svenska byggindustrin i 
rapporten. 
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2.2.2 Datainsamling
Den huvudsakliga metoden för datainsamlingen var litteraturstudier och intervjuer. 
Litteraturkällor har utgjorts av böcker som främst har erhållits från Karlstads 
universitetsbibliotek. Andra källor som använts är forskningsartiklar hämtade från 
databaser via universitets bibliotek och branschtidningar. Databaserna som i första hand
användes var Emerald, Business Source Premier, Science Direct samt Boverkets 
rapporter och publikationer. Information om ämnesområdena söktes även efter på 
Internet, där t.ex. Boverket, Sveriges Byggindustrier, Exportrådet, Svensk Handel 
användes. Dessutom har andra examensarbeten har studerats för att få förslag på hur en 
rapport kan utformas.

Den primära datainsamlingen för det empiriska avsnittet gjordes genom muntliga källor 
på företaget (handledarna) och intervjuer. För att i studiens startskede få en överblick av 
företagets inköpsarbete har handledarna bidragit med information under antal möten och 
presentationer. Handledarna har lite olika erfarenhetsbakgrunder. En av dem är inköpare, 
med tidigare tjänst som platschef inom NCC Roads. Den andra arbetar med 
internationella inköp och projektutveckling och har en bakgrund som arbetsledare, 
platschef samt projektchef inom NCC AB. Denna kombination av kunskap och 
erfarenhetsområden ger författaren möjlighet att få information om både det nationella 
och internationella inköpsarbetet på företaget, vilket ger en god bas inför den fortsatta 
studien. 

För att få en djupare bild över företaget och dess inköpsverksamhet har ett antal inköpare, 
internationella inköpare och platschefer valts ut för intervjuer. Dessa är anonyma.
Anledningen till att dessa yrkesgrupper valdes var för att det främst är dessa som har 
kunskap och erfarenhet kring problemområdet och därför kan bidra med information som 
kan användas för att besvara frågeställningarna. Genom att intervjua platschefer som 
finns på olika projekt, vilka besitter den tekniska kunskapen kring produktionen och 
material samt har erfarenhet av materialförsörjningen till projekt kan information om 
materialinköp och utfallet på arbetsplatsen erhållas. Medan internationella inköpare och 
inköpare vilka arbetar med inköp till företagets olika projekt och framförallt har 
kunskaper kring inköpsrelaterade frågor kan bidra med kunskap och erfarenheter kopplat 
till ett antal olika projekt kring detta.

Vid valet av platschefer för intervjuerna utgicks från särskilda urvalskriterier, vilka var
att dessa bör ha några års erfarenhet av arbetet och deltagit vid minst två internationella 
inköp. Dessutom skulle alla regioner som företaget är indelat i inkluderas i studien för att 
kunna nå ett resultat som kan vara till nytta för hela företaget och inte bara en specifik 
region. Av denna anledning valdes minst en platschef från varje region. Kriterierna för att 
internationella inköpare skulle väljas var att de skulle ha god erfarenhet av utlandsinköp.
Även här ville författaren ha respondenter från varje region. Inköparna skulle ha god 
insikt och kunskap om företagets inköpsrutiner och erfarenhet från arbetet samt gärna ha 
deltagit vid något utlandsinköp. Kriterierna valdes för att säkerställa att respondenterna 
hade kunskap och erfarenhet inom respektive arbetsområde och kring företagets 
inköpsverksamhet kopplat till de olika yrkesgrupperna.
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Vid bestämmandet av antalet respondenter/intervjuer var arbetets tidsram en avgörande 
faktor. Utgångspunkten var att genomföra mellan 15-20 intervjuer eftersom detta ansågs
ge en lämplig informationsnivå och empirisk grund för arbetet. Detta diskuterades även 
med handledaren på universitetet som har god erfarenhet kring liknande studier och 
därför en uppfattning om vad som vanligtvis är lämpligt. När 16 respondenter intervjuats 
gjordes en sammanställning och genomgång av materialet för att avgöra om tillräckligt 
med information hade erhållits. Författaren ansåg sig ha fått omfattande svar på frågorna 
som ställts och en relativt god bild av situationen. Eftersom inget nytt hade framkommit 
under de sista intervjuerna ansågs en informationsmättnad ha uppnåtts och studiens 
intervjudel avslutades. Fler intervjuer skulle förmodligen inte kunna tillföra några nya 
uppgifter, dock hade ett större antal ökat studiens generaliserbarhet men utifrån arbetets 
resurser ansågs den kvalitativa studiens omfattning passande.

Intervjuerna syftade till att samla erfarenheter och synpunkter kring internationella inköp 
som finns inom företaget och att ge information om hur inköpen, främst utlandsinköpen, 
till projekten går till, vilka som är inblandade samt hur offerter utvärderas och hur 
leverantörer väljs. Även vilka möjligheter, risker och svårigheter som är kopplade till 
internationella projektinköp, samt vad det är för problem och kostnader som vanligen 
uppstår vid dessa söktes svar på. Ytterligare intervjuinnehåll var om och hur en 
uppföljning av utlandsinköpen utförs samt vilken information som anses viktig att fånga 
upp och sprida inom företaget vid en uppföljning av denna typ av inköp. Dessutom var 
avsikten med intervjuerna att få förslag på förbättringar kring problemområdet. Inför 
intervjuerna har ett frågeformulär, rörande dessa punkter, sammanställts för respektive 
yrkesgrupp och använts som utgångspunkt, se bilaga C, D och E. Frågorna hade inga 
svarsalternativ utan var öppna så att den intervjuade skulle få svara fritt och bidra med
egna erfarenheter och synpunkter. Frågeformulären skickades till de aktuella personerna 
så att dessa skulle få möjlighet att förbereda sig och fundera över frågeställningarna innan 
intervjun ägde rum. Författaren utförde både personliga intervjuer och telefonintervjuer, 
samt en intervju via e-mail. I några enstaka fall inhämtades även kompletterande svar till 
intervjuerna via telefon och e-mail. Anledning till de olika intervjumetoderna var arbetets 
resurser. Personliga möten hade inneburit långa resor då respondenterna var spridda 
geografiskt och därmed blivit mer resurskrävande och även mindre flexibla än 
telefonintervjuer (och e-mail). Utifrån detta resonemang ansågs det inte genomförbart att 
göra personliga intervjuer med samtliga. Dessutom bedömdes telefonintervjuer, med 
avseende på frågornas karaktär, kunna ge ett resultat motsvarande det som kunde erhållas
vid personliga intervjuer och därför upplevdes denna typ av intervjumetod lämplig.

Totalt intervjuades 16 personer varav nio platschefer, fem internationella inköpare och 
två inköpare. Orsaken till denna fördelning var att det i första hand var information om 
hur platscheferna upplever utlandsinköpen samt erfarenheter om utfallet och 
uppföljningen på arbetsplatsen som söktes och detta var mest lämpligt att hämta hos 
platscheferna som ansvarar för materialförsörjningen och produktionen på 
byggarbetsplatsen. Att även ett par inköpare som främst arbetar med nationella inköp 
valdes ut berodde på att författaren ville få en helhetsbild över företagets inköpsarbete 
och information om hur arbetet med svenska leverantörer bedrivs och fungerar på 
företaget för att eventuellt kunna använda denna kunskap vid analysen och framtagandet 
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av rekommendationer. Yrkesgruppen internationella inköpare är den som har störst 
kunskap och erfarenhet kring internationella inköp på företaget och därför ansågs det 
självklart att intervjua representanter från denna grupp för att samla in deras erfarenheter 
och få en ökad förståelse samt kunskap inom detta område.  

Sekundärdata samlades in från företagets intranät i form av interna dokument och 
rapporter, presentationer och årsredovisningar.

2.2.3 Analys och presentation av insamlat material
Den insamlade informationen från företaget med stöd från den teoretiska referensramen 
används för att svara på frågeställningarna, utforma förbättringsförslag, sammanställa 
kostnads– och uppföljningsmallen samt dra slutsatser. Tyngdpunkten ligger på 
företagsrespondenternas synpunkter, erfarenheter och förslag, men även den studerade 
teorin har stor plats i studien då denna ger en ökad förståelse kring de ämnesområden
som studien fokuserar på, fungerar som underlag för den fortsatta fallstudien på företaget 
samt ger stöd för att besvara frågeställningarna, ge rekommendationer och dra slutsatser 
kring problemområdet.

Intervjuerna sammanställs i en löpande text, i ett intervjuavsnitt som presenteras efter 
kapitlet där det övriga empiriska materialet redovisas i form av en bolagsbeskrivning.
Dessa kapitel ger en beskrivning av NCC AB och situationen på företaget som studerats
samt en presentation av erfarenheter och synpunkter som framkommit under studien. För 
att tydliggöra när materialet som presenteras kommer från intervjuerna har det i 
anslutning till informationen angetts vilken yrkesgrupp, samt hur stor del av 
respondenterna, som uppgivit detta. Därigenom ska det framgå hur generella studiens 
iakttagelser är, om det t.ex. är en enskild respondents åsikt eller företagets generella 
uppfattning. I arbetets avslutande del görs en sammanställning av vad som framkommit
under studien på företaget och från teoristudierna i en analys, där empiri och teori 
sammanlänkas för att besvara frågeställningarna och ge rekommendationer kring arbetets
problemområde. Den empiriska delen är utgångspunkten, men stöd tas även från 
teorierna som använts i arbetet för att kunna komplettera med viktiga aspekter. Denna 
analys ligger till grund för de Excel-baserade kostnadskalkyl- och uppföljningsmallarna
som redovisas i rapportens bilagor samt slutsatserna vilka presenteras i det avslutande 
kapitlet. 

2.2.4 Studiens kvalitet och generaliserbarhet 
En studies kvalitet kan enligt Lundahl och Skärvad (1999) definieras av reliabilitet och 
validitet. Där reliabilitet är ett mått på studiens pålitlighet, hur bra en studie mäter det 
som den ämnar mäta och validitet uttrycker huruvida den valda metoden verkligen mäter 
de egenskaper som avsetts. För att öka arbetets validitet och reliabilitet har ett relativt 
stort antal företagsrepresentanter involverats i den empiriska datainsamlingen och 
frågorna som används i intervjuerna har varit öppna och gett respondenterna chansen att 
uttrycka sina synpunkter. Respondenterna har även fått tid att förbereda sig inför 
intervjuerna vilket har ökat möjligheten att få korrekt och djupgående information. Kring
ett flertal frågeställningar erhölls liknande svar från olika källor och en sådan 
samstämmighet tyder på god reliabilitet och att dessa kan antas vara generella för 
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företaget. Att intervjufrågorna sammanställdes i förväg har säkerställt att den insamlade 
informationen svarar på det avsedda området. Dessutom har handledarna rådfrågats för 
att säkerställa att frågeställningarna är riktade mot att svara på syftet och till lämpliga 
respondenter, dvs. till personer som har kunskap och erfarenhet inom området. För att 
öka validiteten har intervjuaren även försökt se till att begreppen som förekommit under 
intervjuerna tolkas på samma sätt av respondenterna som av frågeställaren samt de har 
förstått frågorna . Det insamlade materialet har granskats av handledarna på NCC
Construction Sverige AB för att se till att materialet, rörande generella delar på företaget,
överensstämde med deras uppfattning. Detta var ytterligare ett steg för att öka studiens 
reliabilitet. Dessutom har det empiriska materialet som framkommit vid intervjuerna 
skrivits ned och spelats in för att undvika feltolkningar och missförstånd samt felaktig 
presentation av fakta. Att publicerade sekundärdatakällor har använts stärker också 
arbetets trovärdighet.                                                                                              
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3. Byggindustrin i Sverige
I detta kapitel ges en översiktlig beskrivning av byggindustrin med koppling till 
problemområdet. I de första avsnitten ges en historisk överblick och en definiering av 
bygg- och anläggningssektorn. Kapitlet innehåller även en del som är inriktad på
byggmaterial, byggkostnader, prisutvecklingen för byggmaterial samt orsaker till varför 
det ser ut på detta sätt. Här beskrivs också hur materialförsörjningen och inköp fungerar 
i byggbranschen samt vilka förutsättningar som är rådande inom dessa områden.

3.1 Historisk överblick
För att ge en bakgrund till dagens rådande situation inom byggindustrin återges här en 
kort sammanfattning om dess historia hämtad från Byggkommissionens utredning (SOU 
2002:115). Sedan andra världskriget och fram till 1990-talet var den svenska 
byggindustrin kraftigt subventionerad på olika sätt, vilket har inneburit att politiska 
aktioner och regleringar i stor utsträckning har påverkat och avgjort villkoren för 
byggindustrin. Den traditionella byggindustrin har därför ingen större erfarenhet eller 
incitament för att reducera kostnader och öka effektiviteten. Istället har ambitionen främst 
varit att anpassa sig till regleringar och lagar. I början av 1990-talet gjordes kraftiga 
neddragningar av subventionerna och de omfattande regleringarna reducerades delvis. 
Detta ledde till en kris för byggindustrin som då tvingades anpassa sig till den 
ekonomiska verklighet som är gällande för andra industrier, där kontinuerliga 
kostnadsreduceringar och produktionseffektiviseringar är viktiga delar för att ett företag 
ska överleva. Byggindustrin har på senare år återhämtat sig från de strukturella 
ändringarna och avregleringarna men beskrivs fortfarande som en industri med höga 
produktionskostnader och låg produktivitet, där höga materialpriser beskrivs som en av 
de bidragande orsakerna.      

3.2 Bygg- och anläggningssektorn
I detta avsnitt ges några korta definitioner av några begrepp inom bygg- och 
anläggningssektorn för att tydliggöra vad som ryms i dessa. Enligt Byggkommissionen 
(SOU 2002:115) hör alla funktioner som direkt medverkar vid uppförande, ändring eller 
förvaltning av byggnadsverk till bygg- och anläggningssektorn. Termologiskt dras ofta en 
skillnad mellan byggnads- och anläggningsverksamhet, dock är samma företag generellt 
sett aktiva med produktion av både byggnader och anläggningar. Byggnadsverksamhet 
avser främst husbyggnad så som uppförande av bostäder, industrier och 
kontorsbyggnader. Medan övriga typer av byggnadsverk, så som vägar, broar, flygfält, 
tunnlar, hamnar etc. hamnar under anläggningar. Fortsättningsvis kommer begreppet 
byggsektorn att användas som begrepp för de båda sektorerna. 

Byggindustrin är en benämning för delen av byggsektorn som är direkt sysselsatt med 
uppförande av byggnader och anläggningar, ombyggnad, reparation och underhåll av 
byggnadsverk. Med ett byggprojekt menas enligt Nordstrand (2000) en avgränsad 
verksamhet som har målet att leda till en färdig byggnad eller anläggning.   
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3.3 Byggmaterial 
Byggmaterial kan enligt Nordstrand (2000) delas in i tre grupper. Den största är 
inbyggnadsmaterial, det som byggs in i byggnader och anläggningar. Exempel på detta är 
stombyggnadsmaterial som armering och betongelement, stomkompletteringsmaterial 
(t.ex. gipsskivor, trävaror, dörrar, fönster), inredningsmaterial så som kökssnickerier och 
installationsmaterial t.ex. rör, sanitetsporslin, vitvaror. En annan materialgrupp är 
hjälpmaterial som t.ex. formar och ställningar. Den tredje materialgruppen är 
driftmaterial, där ingår material som används för den tillfälliga fabriken som upprättas i 
samband med ett byggprojekt, t.ex. redskap, verktyg, förbrukningsmaterial, 
skyddsutrustning. Ett byggnadsverk består alltså av en mängd olika 
byggmaterial/produkter. Material från alla dessa grupper är aktuella för internationella 
inköp på företaget där studien genomförs.

Industrin för byggmaterial har en stor bredd och materialleverantörerna erbjuder tusentals 
olika produkter, allt från bulkvaror till kompletta konstruktionssystem. Valet av 
byggmaterial till ett projekt görs vanligtvis av byggherren3 och projektörerna för deras 
respektive kompetensområde. Även förvaltare och brukare brukar få ha synpunkter på 
materialvalet. Inköpen av material görs främst utav respektive byggföretag/entreprenör 
som då i vissa fall ger förslag på lämpligare lösningar.  

3.3.1 Byggmaterialkostnad
Kostnaden för byggmaterial utgör en stor del av byggkostnaden. För att förklara de olika 
kostnadsbegreppen och ge en bild över byggkostnaderna i ett projekt återges här en 
sammanfattning kring detta från Sveriges Byggindustriers rapport (2007).

Figur 3.1. Produktions- och byggkostnad (Källa: Sveriges Byggindustrier (2007) s. 38, bearbetad statistik 
från Statistiska Centralbyrån (SCB)).
                                               
3 Person, företag, organisation eller myndighet som för sin räkning låter uppföra ett byggnadsverk 
(Nordstrand 2000).
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Diagrammet visar kostnadsposterna för nyproduktion av flerbostadshus baserat på 
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Byggmaterialkostnaderna står, enligt statistik från SCB, för den största delen av 
byggkostnadsökningen och ett troligt framtida scenario, om kostnadsökningarna 
fortsätter, är att byggkostnader till år 2010 har stigit med ytterligare ca 25 % (Jardfeldt & 
Nilsen 2008). En stor utmaning är därför att bryta denna kostnadstrend. En möjlig åtgärd 
för att lyckas med detta är enligt Boverkets studie (2005) att hitta nya inköpsvägar och 
öka utlandsinköpen för att därigenom få tag på material till lägre priser. På så sätt kan 
press sättas på nationella leverantörer och resultera i prissänkningar på den lokala 
marknaden. Studien förklarar att det finns stora möjligheter att köpa kvalitets- och 
funktionsmässigt likvärdigt, eller bättre, byggmaterial på den internationella marknaden 
till ett lägre pris än på den svenska marknaden. 

Konkurrensen inom byggmaterialindustrin
För att få en förståelse för varför konkurrenssituationen ser ut som den ges här en 
beskrivning av konkurrensen inom byggmaterialindustrin. Byggmaterialindustrin är 
enligt Byggkommissionens utredning (SOU 2002:115) koncentrerad och inom flera 
marknader råder fåtalsdominans. Detta gäller främst för byggmaterial som t.ex. 
isoleringsmaterial, cement, asfalt, betong och sanitetsprodukter. Bristen på konkurrens 
inom byggsektorn har flera orsaker, några av dem är regelsystem, offentliga regelverk 
som lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter och även regleringar som finns inom 
branschen i form av standarder för t.ex. kvalitet, mått och vikt, vilka skapats i samarbete 
mellan olika aktörer inom byggsektorn. Även marknadens komplexitet i form av t.ex. 
långa avstånd mellan producent och slutkund och komplicerade och unika produkter och 
inköpssituationer påverkar konkurrenssituationen.

Ytterligare ett problem som försvårar möjligheterna till konkurrens enligt 
Konkurrensverkets rapport (2007) är bristen på pristransparens, vilket främst gäller 
installationsbranscherna för byggmaterial inom VVS (värme, ventilation och sanitet) och
el. I denna del av byggmaterialsektorn styrs leveranser och materialpriserna av 
leverantörsgrupper och samarbetsorganisationer. Byggföretag har ofta svårt att själva 
köpa in material från grossister eftersom installatörer sällan vill installera produkter som 
de inte själva har köpt in. Det är därför svårt, även för de största byggföretagen, att 
använda alternativa distributionsvägar för installationsprodukter. Inom byggsektorn tycks 
det finnas en strävan att behålla rådande strukturer inom materialdistributionen och 
försvåra möjligheten att hitta nya kanaler och leverantörer. Utöver problemen med höga 
priser uppstår även allt fler bristsituationer och allt längre leveranstider på den svenska 
marknaden vilket minskar möjligheterna för en effektiv materialförsörjning till 
byggprojekten.    

Att byggmaterialindustrin inte är utsatt för utländsk konkurrens i någon större omfattning 
beror enligt Byggkostnadsdelegationens betänkande (SOU 2000:44) delvis på regionala 
och geografiska faktorer då transporten av byggmaterial kan vara både kostsam och 
komplicerad. Dessutom har handeln med byggmaterial historiskt sett varit knuten till 
särskilda regioner och byggproduktionen har främst styrts av kulturella traditioner och 
tillgången av lokala råvaror snarare än av specifika behov och teknisk utveckling. Det 
finns en tradition att skaffa byggmaterial från nationella och lokala bygghandlare och 
därför ett inarbetat tillvägagångssätt och etablerade relationer. Byggbranschen betraktas 
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som en konservativ bransch som föredrar beprövade och inarbetade arbetssätt framför 
nya vilket talar emot internationella inköp. Andra skäl till att byggmaterial hittills sällan 
köps utanför landet är skillnader i standarder, lagar och regler och otrygghet att göra 
affärer i länder med andra språk och kulturer samt att utlandsinköp på grund av bl.a. 
dessa faktorer ofta är förenade med större risker. Ytterligare en anledning till att import 
av byggmaterial inte sker i större omfattning är enligt Boverkets rapport (2005) att 
byggherren inte vill försämra relationen med de lokala leverantörerna och därmed förlora 
möjligheten att få en god service till arbetsplatserna när behov uppstår. 

I Sveriges Byggindustriers rapport (2007) kan dock utläsas att den internationella 
konkurrensen inom bl.a. byggmaterialindustrin har ökat markant under de senaste åren, 
men att industrin i hög utsträckning fortfarande är lokal och nationell. Att 
internationaliseringen verkar ha tilltagit inom byggmaterialindustrin fastställs även i 
Konkurrensverkets rapport (2007). Detta märks enligt denna rapport framförallt i 
grossistledet där internationella företag har förvärvat svenska grossister och leverantörer, 
samt genom att svenska grossistföretag gör internationella inköp av byggmaterial i större 
omfattning än tidigare. Ingen större förändring verkar dock ha skett gällande 
byggföretagens internationella materialinköp, utan omfattningen ligger på ungefär samma 
nivå som tidigare. Orsaken till att internationella inköp inte förekommer i någon större 
omfattning hos byggföretag är enligt denna rapport att denna inköpstyp är komplicerad
eftersom större personalresurser och språkkunskaper krävs och att byggarbetsplatsen är 
beroende av att få materialet vid rätt tidpunkt i tillverkningen vilket är svårare vid 
utlandsinköp. Andra anledningar är att inköpskostnaderna ofta blir höga, trots låga 
materialpriser, bl.a. på grund av långa transportsträckor samt att tillbehör och 
kompletteringsleveranser kan vara komplicerade att erhålla. Företrädare för 
byggmaterialindustrin har sett en liten ökning av byggföretagens internationella inköp 
och förväntar sig att direktinköpen från utländska leverantörer kommer att bli mer vanliga 
inom de närmaste fem åren. Dessutom förväntas priskonkurrensen i Sverige att öka inom 
denna period.   

3.4 Materialförsörjning i byggprojekt
Ett byggprojekt är beroende av en effektiv försörjning av byggmaterial för att 
produktionen ska kunna fortlöpa som planerat. Materialförsörjningen i byggbranschen 
handlar om att få rätt material, till rätt byggarbetsplats, i rätt tid, kvalitet och kvantitet och 
detta ska helst ske till minsta möjliga totalkostnad. En fungerande materialförsörjning är 
en förutsättning för att undvika störningar i produktionen. Punktliga och korrekta 
leveranser är en avgörande del för att ett projekt ska kunna följa planeringen i 
produktionen och hålla leveranstiden till kunden. För vissa produkter/material är detta
den mest kritiska delen i värdekedjan och avvikelser kan generera rejäla kostnader.
Vanligt förekommande problem i materialförsörjningen är t.ex. väntan eller extraarbete 
pga. felaktiga eller försenade leveranser och bristande materialkvalitet.
Materialförsörjningen påverkas till stor del av de olika leverantörernas prestationer och 
därför gäller det att kunna identifiera och använda de mest effektiva leverantörerna för att 
undvika problem. För att få så låga kostnader som möjligt kopplade till produktion, 
lagring, frakt, hantering är samordning och rationella metoder i materialförsörjningen av 
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stor vikt (Nordstrand 2000). En viktig del i inköpsfunktionen är därför enligt Gadde och 
Håkansson (1998) att aktivt påverka leverantörer genom företagets val och agerande. Ett 
krav är då att ha en insyn i inköpsvärdekedjorna för att kunna kontrollera vad de olika 
aktörerna tillför och kostar. I denna ingår inte enbart leverantörerna utan även deras 
leverantörer, transport- och distributionsföretag etc. 

Här presenteras en sammanfattning av Byggkostnadsdelegationens (SOU 2000:44) 
beskrivning av byggsektorns värdekedja. 

Figur 3.3. Byggsektorns värdekedja (Källa: SOU 2000:44, s.41).

I figuren illustreras vilka aktörer som är inblandade i byggsektorns värdekedja och leden 
som byggmaterial vanligtvis passerar innan det når fram till byggprojektet/entreprenören 
och slutligen byggherren. Aktörerna i distributionsledet kan delas in i grossister, 
regionala distriktsombud, lokala återförsäljare, rikstäckande byggvarukedjor och mindre 
lokala bygghandlare. Det finns en mängd olika distributionsvägar från tillverkaren till 
användaren av byggmaterial. Materialet kan levereras från fabrik och direkt till 
byggarbetsplatsen eller genom olika försäljningsled. En fördel med att använda grossister 
är att dessa kan samordna leveranser via mellanlager i nära anknytning till 
byggarbetsplatsen och då förse produktionen med leveranser direkt när behov uppstår.
Andra fördelar är att mellanleden kan förse materialet med certifikat och garantier etc.
Varje led i kedjan bidrar till byggmaterialkostnaden, men det är inte alltid som samtliga 
led tillför något värde för byggprojektet. Det är sällan möjligt att få insyn i värdekedjorna
vilket gör det svårt att värdera vad de olika aktörerna bidrar med och att avgöra om 
materialets pris är rimligt i förhållande till dess värde. Byggkostnadsdelegationens 
utredning fastställer att den slutliga kostnaden från tillverkare till ett byggprojekt kan öka
med 20-400 procent.  

Ett alternativ vid materialinköp är enligt Boverkets studie (2005) att gå runt denna långa 
kedja av aktörer och köpa direkt från tillverkaren. Dock gäller det att undersöka för vilka 
inköp olika mellanhänder fyller ett viktigt syfte, som t.ex. logistiklösningar, certifikat,
garantier, service, tillgänglighet, nära samarbete etc. och bedöma vad som är mest 
lämpligt för det specifika inköpet. 

3.5 Inköpsprocessen i byggföretag
Hur inköpsprocessen går till i detalj skiljer sig för olika byggföretag och inköp. Generellt 
är det ett antal aktiviteter som vanligtvis ingår i inköpsprocessen, enligt en 
sammanfattning från Nordstrands beskrivning (2000). Dessa är upprättande av 
inköpsplan, specifikationer och förfrågningsunderlag, värdering av anbud/offerter, val av 
leverantör, förhandling och upprättning av kontrakt, beställning och leveransuppföljning
samt uppföljning och utvärdering av inköp.

Inköpsprocessen börjar med inköpsplanering och beredning där en inköpsplan upprättas. 
Denna inköpsplan redovisar vem som ansvarar för vad, när de olika inköpen ska göras 
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och för vilka inköpsposter störst resurser bör läggas ner. Utifrån inköpsplanen utformas 
kravspecifikationen, denna bör vara så tydlig som möjligt för att leverantörer ska få goda 
förutsättningar att kunna möta ställda krav och förväntningar. Förfrågningsunderlag som 
sedan upprättas innehåller ritningar och beskrivningar på vad leverantören ska leverera. 
Dessutom innehåller förfrågningsunderlaget administrativa föreskrifter där upphandlings-
och leveransvillkor anges. Dessa upprättas vid nationella materialinköp med hjälp av
AMA AF Köp 08 (Administrativa föreskrifter för köp av varor inom byggsektorn)
(Svensk Byggtjänst 2008). Förfrågningsunderlaget måste enligt Skoog och Widlund 
(2001) vara entydigt och inte kunna tolkas på olika sätt och det ska innehålla all 
nödvändig information så att korrekta offerter gällande teknik, kvalitet, leveranstid och 
pris kan erhållas. Med ett bra förfrågningsunderlag blir det lättare att jämföra anbuden 
och välja leverantör, därför är det lämpligt att en förfrågan innehåller en sammanfattning 
över vilka krav som ställs på offerten som leverantören utformar. När kraven i en 
förfrågan utformas tas enligt Nordstrand (2000) även ställning till om 
standardkontraktsvillkor ska användas eller om speciella kontraktsvillkor ska formuleras.

Då förfrågningsunderlaget har definierats börjar inköparen söka leverantörer. 
Förfrågningarna skickas därefter ut till potentiella leverantörer. Sedan erhålls offerter
som sammanställs och jämförs. I detta skede undersöks framförallt om det finns några 
avvikelser från förfrågningsunderlaget och det görs en bedömning av vad dessa kan 
komma att kosta. Innan det mest lämpliga anbudet kan identifieras väljas måste det 
granskas noggrant för att kontrollera att leverantören möter alla krav. Det är vanligt 
förekommande att anbuden skiljer sig i fler punkter än själva priset, det kan t.ex. gälla 
försäkringar, garantier, reservdelar, dokumentation. Vid jämförelsen görs därför en 
nollställning, där avvikelser från förfrågningsunderlaget och olikheter mellan anbuden 
prissätts så att anbuden blir ekonomiskt jämförbara. Ofta görs också rankningslistor och 
riskanalyser för att få ett grundligt beslutsunderlag. För att en leverantör ska vara aktuell 
gäller det att den kan uppfylla de krav som företaget ställer, framförallt gällande 
kvalitets- och miljösäkring. Vid valet av leverantör till ett byggprojekt är det i de flesta 
fall den som lämnat det fördelaktigaste anbudet med avseende på totalkostnaden som får 
beställningen men ibland kan även andra parametrar som t.ex. leveranstid vara av 
avgörande. 

När en eller flera leverantörer har valts ut inleds förhandlingar för att parterna ska komma 
överens om vilka villkor som ska gälla. Här är det viktigt att ha klart för sig vilka punkter 
som leverantören inte uppfyller och göra en prioritering av vilka punkter som är viktigast 
för företaget, för att kunna förhandla om dessa under upphandlingen. Under 
förhandlingen gäller det att klargöra och komma överens om leverantörens åtagande och 
förhandla fram priset samt kommersiella villkor. Det är viktigt att försäkra sig om att 
båda parter är införstådda med vad som överenskommits. När en överenskommelse gjorts
med den utvalda leverantören sammanfattas avtalsvillkoren i ett kontrakt och beställning 
kan sedan göras. Efter beställning utförs ofta en leveransuppföljning för att säkerställa att 
allt fortlöper som avtalat, att tidplanen följs och att det inte finns några problem som
hindrar leverantören att fullgöra sina åtaganden (Nordstrand 2000; Skoog & Widlund 
2001).
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Då inköpet är genomfört och produkten har levererats och använts i byggprojektet bör 
enligt Nordstrand (2000) en uppföljning genomföras för att se hur utfallet blev och
därigenom förse inköpsfunktionen och leverantören med underlag för att kunna förbättra 
arbetet och även ge erfarenhetsåterföring till övriga organisationen. Uppföljningen 
omfattar datainsamling, som syftar till att få verkliga kostnadsuppgifter från projektet,
och kontroll som innebär att dessa uppgifter jämförs med motsvarande beräknade och 
förväntade data. 

3.5.1 Standarder
Inom byggbranschen används ofta olika standarder för t.ex. kvalitet, brand- och 
miljöegenskaper, mått och vikt etc. Syftet med att använda standarder är att förenkla, 
effektivisera, säkerställa funktion, miljö, säkerhet och hälsa, minska tillverknings- och 
inköpskostnader samt att underlätta utbytbarhet och kommunikation. Inköp blir oftast 
enklare och säkrare om standarder används eftersom offerterna då grundas på samma 
underlag och blir därmed enklare att jämföra. Det är frivilligt att tillämpa standarder men 
ofta kan kunden kräva att standardiserade produkter används. Standarder arbetas fram av 
företrädare för olika intressenter inom branschen. I Sverige fastställs standarder av SIS 
(Swedish Standards Institute). CEN (European Committee for Standardization) är det 
europeiska standardiseringsorganet och ISO (International Organization for 
Standardization) svarar för det globala. ISO 9000 och ISO 14000 är välkända standarder 
för kvalitets- respektive miljöledning som företag ofta använder och efterfrågar 
(Nordstrand 2000).

Materialhandeln över gränserna påverkas av länders olika regelsystem med nationella 
byggnormer och tekniska krav. För att minska dessa handelshinder och underlätta 
handeln med byggprodukter pågår inom EU ett arbete med standardisering för olika 
produktområden. Minimikraven gäller allmänna krav inom områden som hälsa, säkerhet, 
konsumentskydd och miljö. Produkter som svarar mot kraven kan CE-märkas och får då 
säljas fritt mellan och inom länderna i EU och EES-området. Även länder utanför EU kan 
få sina produkter CE-märkta. CE-märkningen är ingen kvalitetsstämpel utan anger endast 
att produkten svarar mot EU:s minimikrav. Tanken är att de flesta byggprodukter ska 
vara CE-märkta i framtiden för att underlätta den fria rörligheten. Det är tillverkaren som 
ansvarar för att villkoren är uppfyllda men vid import är det importörens skyldighet att 
säkerställa att nationella regler uppfylls. Kraven på byggprodukter beror på 
användningssättet och kraven som finns på byggnadsverket. Reglerna för byggnadsverk 
är inte harmoniserade utan beror på ländernas speciella förutsättningar. För produkter 
som saknar harmoniserade regler gäller nationella regler vid import. I Sverige krävs att 
alla produkter som byggs in i byggnader ska uppfylla Byggproduktdirektivet. De tekniska 
kraven i Byggproduktdirektivet avser det färdiga byggnadsverket och omfattar nästan 
samtliga byggprodukter som varaktigt ingår i ett byggnadsverk. Direktivet anger 
säkerhetskrav för bärförmåga, stadga, beständighet, brandskydd, miljö, hälsa och hygien, 
säkerhet vid användning, bullerskydd, energihushållning och värmeisolering (SP Info 
2007:14; SOU 2004:57; Boverket 2002).   
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3.5.2 Allmänna Bestämmelser
Byggmaterial är en viktig resurs i byggprocessen5 och utgör en stor kostnadspost, 
dessutom är ett stort antal aktörer inblandade i byggprocessen. Därutöver har 
byggmaterial ofta långa leveranstider och lång livslängd. För att minska riskerna för 
problem i byggprocessen finns inom byggbranschen ett antal bestämmelser, 
standardvillkor, som reglerar rättsförhållanden mellan parterna och som ofta hänvisas till 
i avtal. Dessa kallas Allmänna Bestämmelser (AB) och innehåller checklistor, mallar, 
koder, standarder, föreskrifter, formulär och praxis för situationer som kan uppstå i 
samband med avtal. Vid inköp av byggmaterial används ABM 07 (Allmänna 
bestämmelser för köp av varor till yrkesmässig byggverksamhet). ABM 07 är ingen lag 
utan är bestämmelser som utarbetats gemensamt av företrädare för köpare och säljare 
inom byggbranschen och används vid materialinköp i Sverige, dvs. en anpassning av 
köplagens regler till förutsättningar som gäller för svensk byggverksamhet. Det är ett 
självklart krav att inköpt byggmaterial ska vara felfritt och hålla under ett antal år. Men 
ibland uppstår dock fel och sådana problem kan lösas med hjälp av garantier. I ett 
byggprojekt är därför garantier betydelsefulla. ABM 07 reglerar bl.a. garantitiden mellan 
byggentreprenör och materialleverantör. Där föreskrivs att säljaren ansvarar för fel i 
varan som framträder inom fem år från varans avlämnande, om inte annat föreskrivits
(SOU 2000:44; Sveriges Byggindustrier 2008). 

ABM 07 är alltså inga internationellt utformade och använda avtalsförhållanden utan 
svenska bestämmelser, vilket kan orsaka problem vid utlandsinköp eftersom det blir svårt 
att utföra inköpet enligt ABM 07, då inte båda parterna känner till dessa bestämmelser. 

                                               
5 I byggprocessen ingår förutom själva byggnationen även planering, finansiering, projektering samt 
förmedling och förvaltning av byggnaden (SOU 2000:44).
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4. Teoretisk referensram
I detta kapitel presenteras ett avsnitt om internationella inköp som framförallt tar upp 
vilka möjligheter, risker och svårigheter samt kostnader som är kopplade till denna typ 
av inköp och hur riskhanteringen bör gå till samt vad som krävs för att lyckas med dessa 
inköp. Dessutom presenteras ett avsnitt om offertutvärdering och val av leverantörer. 
Kapitlet avslutas med ett stycke som behandlar uppföljning av inköp.

4.1 Möjligheter med internationella inköp
Enligt Boverkets rapport (2005) finns det stora möjligheter med internationella inköp. De
kan innebära kostnadsbesparingar genom att det finns stora möjligheter att hitta lägre 
priser än på den svenska marknaden. Anledningen till de lägre priserna är att 
produktionskostnaderna och lönenivåerna i många länder är lägre än i Sverige. En annan 
orsak till att det går att få tag på material med lägre priser är att köpet inte görs via den 
traditionella värdekedjan med flera mellanled som ökar kostnaderna, utan direkt av 
tillverkaren. Det är därför ett sätt för ett företag att öka sin konkurrenskraft genom att nya 
leverantörer som medför lägre inköpskostnader kan hittas vid sidan om företagets vanliga 
kanaler. Att ett företag anlitar internationella leverantörer vilka kan erbjuda samma 
material som svenska leverantörer men till en lägre kostnad leder också till en ökad 
konkurrens på den svenska marknaden. Att ge sig ut på den internationella marknaden 
ger även tillgång till alternativa leveranskällor när brist råder på den nationella 
marknaden. Gadde och Håkansson (1998) förklarar att alternativa leverantörer, en bred 
leverantörsbas, innebär en säkerhet för projekten och större valmöjligheter. Om den ena 
leverantören inte fungerar tillfredsställande eller inte kan erbjuda en passande produkt 
eller leveranstid har projektet möjlighet att vända sig till en annan leverantör. Enligt 
Smith (1999) kan internationella inköp även säkra fördelar i form av större tillgång till ny 
avancerad produkt- och processteknologi, högre produktkvalitet, möjlighet att påverka 
kvalitén och en ökad kunskap om utländska marknader. 

Det tycks alltså finnas många möjligheter med internationella inköp som innebär att en 
utländsk leverantör i vissa situationer kan vara mer fördelaktig än en nationell. Dock 
finns även vissa risker och problemområden kopplade till internationella inköp vilka kan 
medföra nackdelar som bör vägas in i leverantörsvalen. Dessa beskrivs närmare i följande 
avsnitt.

4.2 Risker kopplade till internationella inköp
Alla inköp innehåller enligt Grath (2004) vissa riskmoment som kan leda till problem och 
ökade kostnader. När det handlar om internationella inköp blir riskprofilen något 
annorlunda än vid nationella inköp. Inköpsprocessen är i stora drag densamma men den 
är oftast mer komplicerad och kräver därmed mer arbete och kunskap. Vid inhemsk 
handel finns lagar, som båda parter känner till, vilka affären kan stödjas av, men i 
samband med internationella affärer saknas oftast gemensamma lagar. Det är därför 
viktigt att ha kunskap om vilka spelregler som gäller, vad en köpare bör tänka på och hur 
avtal ska utformas för att minimera riskerna. Eventuella missöden, försenade leveranser 
och oförutsedda kostnader kan snabbt äta upp potentiella besparingar och andra fördelar 
med internationella inköp. För att lyckas med internationella inköp krävs därför en god 
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kunskap om den internationella marknaden och att inköpets risker har bedömts noggrant 
innan en uppgörelse görs. 

De risker och problemområden som presenteras i detta avsnitt är framförallt en 
sammanfattning av vad Grath (2004) och Holmvall och Åkesson (2004) skriver om detta.
Riskerna vid internationella inköp kan enligt dessa utgöras av valutarisker, finansiella 
risker, produkt- och kvalitetsrisker, logistikrisker, kommersiella risker, politiska risker 
samt språkliga och kulturella risker. Dessa beskrivs närmare i följande stycken. 

4.2.1 Valutarisker
När betalningen ska ske i en annan valuta än den egna uppstår, enligt Grath (2004), en 
valutarisk. Vidare förklarar han att riskens omfattning främst beror på vilken valuta som 
används och tiden fram tills betalning. Det gäller därför att ta hänsyn till och överväga val 
av valuta, valutans kursförändringar och tiden mellan inköp och betalning, eftersom dessa 
faktorer kan påverka inköpskostnaden. Köparen har inte alltid möjlighet att styra tiden 
mellan köp och betalning i någon större utsträckning, men denna kan dock i förväg ta 
reda på vilka lagar och regler som gäller i det aktuella landet och därigenom göra en 
bättre riskbedömning.

Det är svårt att påverka dessa risker, men tas dessa osäkerheter i beaktning kan en bättre 
riskbedömning göras och därmed garderas projektet från ekonomiska problem kopplade 
till valutarisker. För att minska risktagandet för valutaförändringar är det lämpligt att 
inkludera en bedömning av valutarisken i kalkylen som görs inför inköpet, det är vanligt 
att en viss riskprocent läggs på offertpriset som en gardering mot eventuell 
valutaförändring. Ett sätt att eliminera valutarisken är att valutasäkra hos en bank, då görs 
en överenskommelse om en viss valutakurs vid ett visst datum. Banken tar naturligtvis ut 
en avgift för en valutasäkring och denna kostnad bör inkluderas i kalkylen som bör tas 
fram för att kunna avgöra om en affär ska genomföras. 

4.2.2 Produktrisker
Produktrisker gäller främst risker som är kopplade till produktens eller leveransens 
karaktär, det kan gälla t.ex. livslängd, prestanda eller underhålls- eller serviceansvar
förklarar Grath (2004). Det finns alltid en risk för köparen att produkten inte är i enighet 
med vad som avtalats, eller vad köparen av diverse skäl har förväntat sig. Även om det i 
efterhand oftast är möjligt att ställa krav på leverantören så minskar ändå produktens 
värde om den inte överensstämmer med vad köparen efterfrågade, eller vad denne trodde
sig ha efterfrågat.  

Vid internationella inköp av byggmaterial är en stor produktrisk att materialet inte 
överensstämmer med vad projektet tror att det har efterfrågat. Projekten är vana att göra 
nationella inköp och vet vilka rutiner och tillvägagångssätt som gäller för att erhålla en 
korrekt produkt i Sverige, men saknar ofta erfarenhet från att göra förfrågningar och 
inköp internationellt. Vid denna inköpstyp måste en förfrågan vara väldigt detaljerad och 
tydlig, det krävs ett omfattande underlag, eftersom arbetssätt, standarder etc. skiljer sig åt 
i olika länder. I Sverige finns inarbetade rutiner och leverantörerna vet oftast vad 
projekten efterfrågar och många delar kan därför tas förgivet och behöver inte 
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specificeras eftersom tillvägagångssättet är på ett visst sätt inom landet. Andra länder kan 
ofta vara vana vid att få angivet precis vad som efterfrågas medan leverantörer i Sverige i 
större utsträckning använder standardlösningar. En annan sak som kan leda till problem 
är när specifikationen hänvisar till svenska standarder eller normer, t.ex. om en 
toleransnivå anges på det sätt som är vanligt i Sverige så kan denna tolkas helt 
annorlunda i andra länder. Det gäller därför att lägga ner mycket arbete på 
specifikationen, att inte ta något förgivet utan att inkludera och tydliggöra allting så att 
feltolkningar undviks (SOU 2002:115; Cook et al. 2004).   

Vid inköp av byggmaterial från andra länder är kvalitet en faktor som kan innebära 
problem enligt Boverkets rapport (2005). Oftast är det inte bristen på kvalitet som kan 
ställa till problem utan att det finns ett brett spektra av olika kvalitetsnivåer. För att 
försäkra sig om lämplig kvalitetsnivå bör produktprover beställas från leverantören enligt 
Cook et al. (2004). Ett annat alternativ är att göra ett besök i leverantörens fabrik och 
undersöka hur verksamheten fungerar, för en sådan kontroll kan även externa företag 
anlitas. Det kan även vara lämpligt att kontakta andra kunder till leverantören för att 
undersöka hur denna fungerar. Kvalitetsproblem förekommer även vid nationella inköp
enligt Holmvall och Åkesson (2004), det finns dock fler faktorer vid utlandsinköp som 
innebär att det blir en större osäkerhet, t.ex. det fysiska avståndet som gör det svårare att 
kontrollera produktionen, olika uppfattningar om vad god kvalitet är, svårighet att få 
referenser etc.

Det finns alltså en mängd risker gällande produkten där fel och brister kan uppkomma 
och resultera i problem samt ökade kostnader för projektet. Därför är det viktigt att vara 
medveten om dessa och i den mån det är rimligt med avseende på kostnaden försöka 
förebygga att problem uppstår.    

4.2.3 Logistikrisker 
Förutom risker kopplade till själva produkten finns enligt Grath (2004) även risker med 
den fysiska transporten av produkten och dessa bör också inkluderas i riskbedömningen
inför ett inköp. Vilken part som står för riskerna bestäms av leveransvillkoren. Problem
kan orsakas av oväntade yttre faktorer, t.ex. kan produkten försvinna eller skadas under 
transporten pga. att den utsätts för vårdslös hantering eller att produktens förpackning är 
bristfällig så det uppstår skador vid hantering eller att produkten utsätts för 
klimatförhållanden som resulterar i t.ex. fukt-, rost- eller sprickskador. En annan risk är 
att leveransen blir försenad t.ex. till följd av väderförhållanden. Stora geografiska avstånd 
kan ofta innebära att ledtiden för transporten blir längre och medför en ökad risk för 
större variation i ledtiden, denna osäkerhet innebär att företaget får svårare att göra 
korrekta prognoser. I flera länder är infrastrukturen inte helt utvecklad vilket ytterligare
ökar risken för logistiska problem.

För att förebygga dessa risker är det lämpligt att först och främst gå igenom vilka 
problem som kan uppstå. Flera av riskerna kan minskas genom valet att leveransvillkor, 
betalningssätt och försäkringar. Generellt gäller det att försöka undvika att själv stå för 
risken och kostnaderna för delen av transportkedjan som är svåröverblicklig. Detta gäller 
främst i leverantörens land där det kan vara svårt att i förväg fastställa kostnader och 
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transportmöjligheter. För att undvika transportskador är det enligt Holmvall och Åkesson 
(2004) viktigt att se till att rätt förpackningssätt används och att inte ta förgivet att 
leverantören vet hur materialet bör packas. Det är också lämpligt att se över hur lastning 
och lossning ska gå till och få tydliga instruktioner om detta för att undvika skador. Även
valet av transportmedel och speditörer är viktigt för att minska transportriskerna. Vissa 
köpare väljer enligt Cook et al. (2004) att hålla ett extra lager för att minimera negativa 
effekter av eventuella leveransförseningar.

Enligt Gadde och Håkansson (1998) kan logistikkostnaderna, i form av t.ex. externa 
transporter, materialhantering, interna transporter, lagerhållning, utgöra en betydande 
kostnadspost vid inköp och det är inte alltid som köparen har fullständig koll på storleken 
av dessa, i vissa fall kan de vara svåra att på förhand uppskatta. Det finns därför en risk 
att en felaktig uppskattning av denna kostnadspost görs vilket kan innebära att den 
kalkylerade kostnaden för inköpet skiljer sig från den verkliga. Detta är därför också en 
del som är viktig att beakta vid internationella inköp och noggrant beräkna för att få en 
realistisk kostnadsuppskattning i samband med offertutvärderingen.   

4.2.4 Kommersiella risker
Med kommersiell risk menas enligt Grath (2004) främst risken att motparten går i 
konkurs, får ekonomiska svårigheter eller inte fullföljer vad som avtalats. Det kan t.ex. 
handla om att leverantören inte klarar att, eller vill, fullfölja det som avtalats. En 
bedömning bör därför göras av hur motparten upplevs kunna fullgöra sina skyldigheter i 
enighet med avtalet, t.ex. genom att studera årsredovisningar eller se på företagets 
soliditet för att få en bild över företagets verksamhet och skaffa information om huruvida 
leverantören har erfarenhet av utlandsförsäljning.  

4.2.5 Politiska risker
Politiska risker beskrivs av Grath (2004) som risken att affären inte kan utföras enligt 
kontraktet till följd av politiska regleringar eller andra ingripanden. Risken kan utgöras av 
krig, revolution, statskupper eller politiska beslut så som nationalisering av inhemska och 
utländska företag eller valutarestriktioner. Även om leverantören tycks kunna uppfylla 
sina förpliktelser kan affären påverkas av situationen i hemlandet. T.ex. kan skatter eller 
importtullar för en produkt ändras eller importförbud eller andra regleringar införas i 
landet för att skydda inhemska företag. 

Köparen berörs främst av dessa risker om denna har gjort en förskottsbetalning och inte 
får produkten levererad och då ska försöka få tillbaka betalningen samtidigt som den 
egna produktionen drabbas då varorna som ska användas inte levererats. Vid inköp från 
länder i västvärlden är dessa risker små, där är det främst strejker eller lockouter som kan 
utgöra risker genom att sådana händelser påverkar leveranssäkerheten. Gäller det inköp 
från andra länder än industriländerna kan det dock vara värt att överväga politiska risker. 
I länder som t.ex. Kina finns enligt Holmvall och Åkesson (2004) ett annat politiskt 
problem som handlar om etiska och moraliska frågor, så som barn- och tvångsarbete, 
bristfällig arbetsmiljö etc. För att inte företaget ska kopplas till leverantörer med sådana 
brister är det viktigt att kontrollera förhållandena i leverantörens fabrik innan avtals 
skrivs.     
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Det är enligt Grath (2004) lämpligt att en bedömning av den politiska situationen görs.
En bild över riskerna i landet kan fås då leveransen försäkras, eftersom prisnivån bestäms 
utifrån försäkringsbolagets risktagande. Det bör i samband med detta även undersökas 
vilka tullavgifter som gäller för produkten i fråga, om det krävs importlicenser eller om 
det finns andra handelshinder som kan påverka inköpet. Eventuella tull- och 
importavgifter bör sedan läggas in i kalkylen som görs inför en eventuell affär.

4.2.6 Finansiella risker
Här återges en sammanfattning av vad Grath skriver om finansiella risker (2004). 
Finansiella risker handlar om att affären inte utvecklas på det sätt som beräknats. Dessa 
risker kan även finnas vid affärer med svenska leverantörer men blir större vid 
utlandsaffärer. Det kan uppstå problem med t.ex. lagerhållning, produktion och transport 
och leverantören kan kräva förskottsbetalning som innebär en finansiell påfrestning,
därför gäller det att göra en bedömning av hur affären ska finansieras och hur inköpet kan 
påverka företagets likviditet. De finansiella riskerna uppstår främst när det gäller stora 
och komplexa affärer. Det kan gälla bankärenden så som betalningsformer, då det vid 
sådana affärer kan vara svårt att få bankmässiga säkerheter i form av krediter och 
garantier vilket kan påverka företagets likviditet vid betalnings- eller leveransförseningar. 
Förseningarna kan orsakas av t.ex. sena produktändringar, ändringar i beställning, 
transportskador, leveransförseningar. Dessa riskaspekter ökar vid längre och därmed
dyrare transporter.

Det finns även finansiella risker kopplade till missbedömning av övriga riskområden och 
att betalningsvillkoren därför inte utformas på ett sådant sätt att dessa täcks. Om t.ex. 
produktkvaliteten är bristfällig, valutakursen förändras kraftigt och riskerna för dessa
delar har missbedömts kan detta resultera i finansiella risker. Generellt kan de finansiella 
riskerna kopplas till betalningsvillkoren som parterna kommer överens om, ju säkrare 
betalningsvillkor desto mindre risker. Men betalningsformen påverkar även 
transaktionskostnaderna, bankkostnaderna stiger med nivån på säkerheten och det gäller
därför att göra en lämplig avvägning. 

4.2.7 Risker koppade till språk och kultur
Vid en affärsuppgörelse sker en stor mängd informationsutbyten mellan de inblandade 
parterna, därför finns risker för missförstånd. Detta gäller även vid affärer inom landet 
men framförallt vid utlandsaffärer eftersom parterna då oftast kommunicerar med ett 
annat språk än deras modersmål och därtill kommer även de kulturella skillnaderna 
mellan de olika parternas länder. Dessa faktorer kan ytterligare öka risken för 
kommunikationssvårigheter och missförstånd. Kommunikationen är ofta mer 
tidskrävande vid utlandsinköp till följd av detta. Vid de flesta internationella affärerna 
används engelska, men även om parterna pratar engelska och dokumenten har översatts
så kan affären tolkas och uppfattas olika, vilket kan leda till missförstånd och problem
(Holmvall & Åkesson 2004). 

Ett annat problem kopplat till kommunikationen är att informationen ofta förmedlas via 
många led vid projektinköp, vilket innebär att det finns en risk att information försvinner 
eller feltolkas av någon part. Ju fler parter som är inblandade och ska förmedla 
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informationen desto större är risken att information försvinner på vägen eller misstolkas. 
Vid utlandsinköp är ofta fler aktörer inblandade än i samband med nationella inköp, 
eftersom det vanligen är en mer komplicerad process där de vanliga inköpsrutinerna inte 
helt kan följas, och därför ökar risken för problem kopplade till informationsflödet
(Gadde & Håkansson 1998).     

Utöver dessa risker finns enligt Byggkommissionen rapport (SOU 2002:115) svårigheter 
kopplade till att länderna ofta har olika arbetssätt, monteringsmetoder, standarder och 
normer etc. Saker som är självklara i Sverige behöver inte alls vara givna i andra länder. 
Detta kan leda till problem om specificeringen är bristfällig, att saker har tagits förgivna 
och inte tydliggjorts i specifikationen eftersom det förutsätts att sådana delar är självklara
för leverantören. Byggnormer, avtal, hänvisningar till lagar och regler, toleransnivåer etc. 
som används mellan inhemska parter fungerar oftast inte på samma sätt utomlands och 
kan därför resultera i problem. 

Andra kulturella skillnader kan enligt Grath (2004) handla om hur förhandlingar går till i 
landet, hur avtal utformas, hur synen på att passa tider är, när högtider infaller etc. Det är 
därför nödvändigt att ha kunskap om detta för att affären ska fungera problemfritt.

4.3 Riskbedömning, riskhantering, avtal, betalning och garantier
Grath (2004) skriver att alla de beskrivna riskerna inte alltid föreligger vid ett inköp utan 
skiljer sig från fall till fall. Vilka risker som är aktuella vid ett inköp och storleken på 
dessa beror främst på vad som köps och från vilket land inköpet görs. I det specifika 
inköpet måste bedömningen av riskerna bli en subjektiv värdering, vilket innebär att det 
är nödvändigt för inblandade parter att ha kunskap om dessa risk- och problemområden 
för att kunna göra en så realistisk bedömning som möjligt. Utifrån detta får sedan ett 
beslut tas om fördelarna med inköpet verkar uppväga eventuella riskmoment. Detta är 
inget enkelt avgörande eftersom det är svårt att koppla verkliga kostnader till riskerna, 
men då riskområdena identifieras fås trots allt ett bättre bedömningsunderlag som ökar 
chanserna till att kunna välja den mest lämpliga leverantören och det ger också fördelen 
att köparen är medveten om eventuella problem vilket gör det enklare att hantera dem om 
de skulle uppstå.  

Riskerna kan enligt Skoog och Widlund (2001) lämpligen identifieras genom att använda 
checklistor baserade på tidigare erfarenheter och på de inblandades uppfattning om 
potentiella risker. Ett lämpligt sätt är att göra en riskanalys i form av ett diagram med 
beskrivning av riskerna, sannolikheten, konsekvenser och eventuella förebyggande 
åtgärder. Utifrån riskanalysen kan projektet sedan avgöra huruvida varje risk ska beaktas 
och förebyggas. Eftersom det kan vara kostsamt att förebygga risker är det inte rimligt att 
utföra åtgärder för samtliga utan endast de som bedöms vara mest relevanta. T.ex. kan det 
vara affärsmässigt klokt att acceptera händelser som kan medföra små kostnader om 
förebyggande åtgärder är kostsamma och det kan också vara mest ekonomiskt att 
acceptera kostnadskrävande händelser vilka har mycket liten sannolikhet att inträffa. Ett 
lämpligt tillvägagångssätt för att på ett snabbt och enkelt sätt få en strukturerad riskbild är 
att de inblandade listar riskerna de upplever föreligga och sedan gemensamt bedömer 
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dess sannolikheter och konsekvenser och för in detta i ett diagram. Utifrån resultatet kan 
sedan en bedömning av situationen göras och eventuella åtgärder vidtas. 

En riskbedömning ger enligt Grath (2004) inte bara ett underlag för bedömningen inför 
val av leverantör utan även för hur betalningsvillkoren och avtalet ska utformas för att 
köparen ska kunna minska eventuella risker. Genom att bedöma vilka risker som 
eventuellt kan föreligga vid inköpet från den potentiella leverantören kan projekten 
avgöra vilka av dessa som är möjliga att täcka genom betalningsvillkoren och avtalet
kompletterat med garantier och försäkringar och sedan bedöma om resterande 
riskområden är acceptabla i förhållande till inköpets betydelse genom att uppskatta 
möjliga effekter på viktiga krav. I följande avsnitt beskrivs vilket skyddsnät som krävs 
vid affären för att undvika problem, dvs. hur avtal bör utformas, vad det ska inkludera 
och exempel på vilka garantier, betalningsformer samt betalningsvillkor som är lämpliga 
att använda vid internationella inköp.

4.3.1 Avtal
I alla affärstransaktioner är det viktigt att det upprättas ett avtal som reglerar vad parterna 
har kommit överens om. Syftet med ett avtal är att förtydliga vad som ska levereras, när 
leveransen ska ske och på vilket sätt. Ett avtal ska utformas så alla delar blir tydliga och 
inte kan tolkas på olika sätt. För att få ett heltäckande avtal kan det vara lämpligt att anlita 
eller rådfråga någon med juridisk kompetens för att få hjälp med detta. I många 
branscher, liksom i byggbranschen, finns standardavtal som kan användas. En 
grundläggande uppgift vid inköp är såklart att veta vad som avtalats i kontraktet, vilka 
spelregler som gäller för leveransen. Det är viktigt att i ett tidigt skede gå igenom avtalet
och att reda ut eventuella ändringar i avtalet eller beställningen. Att ordna med 
nödvändiga tillstånd, utforma behövliga dokument och gå igenom villkoren i avtalet med 
berörda projektmedlemmar är också väsentliga delar. Detaljer som är av särskilt stor vikt 
att upplysa övriga berörda projektdeltagare är t.ex. vilken garantitid som gäller, 
betalningsvillkor, vilka konsekvenser eventuella förseningar får, hur köpet hävs, 
förseningskostnader, vilka skatter, tullar och valutor som är aktuella (Skoog & Widlund 
2001).   

Då varor köps från ett annat land är det enligt Lorentzon (2006) viktigt att parterna har 
avtalat vem som ska stå för kostnaderna och ansvaret för tranporten. Vid ett 
internationellt inköp finns en risk att avtalets innebörd tolkas olika av köpare och säljare 
t.ex. beroende på ländernas affärskulturer. Ett lämpligt sätt att undvika problem kopplade 
till leveransen är att hänvisa till leveransvillkoret Incoterms 2000 i avtalet. Incoterms 
2000 är internationellt accepterade leveransvillkor som specificerar de kritiska punkterna 
då risk och kostnad övergår från säljare till köpare i samband med transporten. Detta 
leveransvillkor underlättar i frågor som gäller vem som ska packa godset, boka och 
bekosta transporten i exportlandet, huvudtransporten samt transporten i importlandet, 
ansvara för kontakten med Tullverket vid exporten och importen samt stå för 
transportförsäkring. 
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4.3.2 Betalningsformer
Betalningsformen definierar, enligt Grath (2004), hur betalningen ska genomföras, vilka 
förpliktelser som de båda parterna har samt vilken roll parternas banker ska ha i 
betalningen. Vid utlandsaffärer används oftast banköverföring (ren betalning), 
dokumentinkasso6 eller remburs7. Kostnaden för betalningsformerna beror huvudsakligen 
på vilka uppgifter som banken utför och vilka avgifter som tas ut för dessa. Ofta 
tillkommer också andra kostnader i samband med betalningen, t.ex. kostnader för att ta 
fram nödvändiga dokument. Normalt ses dessa dock som en del av leveranskostnaderna 
och bekostas av den part som enligt leverans- och betalningsvillkoren ansvarar för att ta 
fram dokumenten. 

I utlandet kan bankkostnaderna variera rejält mellan olika länder och banker. Därför är 
det lämpligt att avtala att motparten ska stå för alla bankkostnader och andra eventuella 
kostnader, avgifter eller skatter som uppkommer i exportlandet. I Sverige skiljer sig inte 
bankkostnaderna nämnvärt åt mellan banker. Bankkostnaderna kan bestå av olika slags 
aviseringsavgifter, handläggningsavgifter, riskprovisioner t.ex. då det gäller 
garantiutfärdande. Avgiften för avisering är oftast fast medan de övriga vanligtvis tas ut 
som en procentuell andel av det aktuella beloppet.     

4.3.3 Garantier
Vid utlandsaffärer brukar, enligt Grath (2004), någon av parterna, eller båda, ställa krav 
på att motparten lämnar säkerhet för de förpliktelser som överenskommits i form av 
skriftliga garantier. Genom garantier kan köparen säkerställa säljarens åtagande. Vid 
mindre inköp när det endast gäller rena service- eller garantiåtaganden kan motparten 
själv utfärda garantier. I andra fall kan en fristående part som en bank eller ett 
försäkringsbolag användas för att säkerställa åtaganden. 

Leverantören bör ansvara för att materialet är intakt vid leveransen och att det håller 
under en överenskommen tid om det byggs in och används på sättet det är avsett för. 
Därför är det viktigt att föra in garantivillkor i avtalet och att köparen ser till att 
leverantören förser leveransen med anvisningar för hur materialet ska transporteras, 
lossas och förvaras, samt med monteringsinstruktioner, drift- och underhållsinstruktioner. 

4.3.4 Betalningsvillkor
Lämpligt utformade betalningsvillkor innebär att parterna i förväg kan styra när, var och 
hur betalning kommer att ske och därigenom känna till hur inköpets kapitalbindning blir. 
Innan förhandling tas upp är det viktigt att ha kunskap om vad betalningsvillkoren ska 
omfatta, vilka krav som ska ställas och hur dessa ska utformas. Betalningsvillkoren bör 
omfatta betalningstidpunkt, betalningsort och betalningssätt (Grath 2004).  

Det gäller enligt Skoog och Widlund (2001) att vara försiktig när affärer görs med nya 
leverantörer. Förskottsbetalningar bör helst undvikas. Skulle leverantören gå i konkurs 

                                               
6 En betalningsform där säljaren överlämnar dokument som parterna kommit överens om till sin bank som 
sedan utlämnar dessa till köparen mot betalning (Grath 2004). 
7 Remburs är en betalningsform som innebär att köparen ger sin bank i uppdrag att ge säljaren en 
betalningsgaranti under vissa angivna villkor (Grath 2004).
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kan det bli svårt att få tillbaka eventuella förskottsbetalningar. Vid förskottsbetalning bör 
resterande betalning vara så pass stor att leverantören har intresse att leverera enligt 
överenskommelse. Genom att sprida ut betalningarna minskar köparen riskerna. Praxis
vid inköp av material till den löpande produktionen är att betalningarna sker i takt med 
leveranserna. Köparen kan se till att förskottsbetalningarna garanteras av leverantören 
genom att denna låter en bank utfärda en förskottsgaranti, som säkerställer att det erhållna 
förskottet återbetalas om åtagandet inte fullföljs. För att få en säkerhet att leveransen 
fullgörs enligt avtalet kan köparen också begära att leverantören utfärdar en 
genomförandegaranti via sin bank. 

4.4 Vad krävs för att lyckas med internationella inköp?
Det är alltså en mängd saker att tänka på och ordna i samband med ett internationellt 
inköp för att detta ska fungera så bra som möjligt. Därför bör även arbetsinsatsen som 
krävs vägas in i leverantörsbedömningen. Vad som är av särskilt stor vikt vid 
utlandsinköp, enligt Cook et al. (2004), sammanfattas i detta avsnitt. 

En mycket viktig del är att köparen är uppmärksam på detaljer, vilket kräver erfarenhet 
och kunskap om alla parametrar kopplade till inköpet. Innan inköp görs från en utländsk 
leverantör bör ett antal steg genomgås för att affären ska fungera som önskat. Detaljerade 
och kompletta specifikationer är av stor vikt för att lyckas med utlandsinköp, det gäller 
att handlingarna inkluderar allting och inte ger möjlighet till olika tolkningar. En 
förutsättning är att köparen har satt sig in i vilka spelregler som är gällande innan inköp 
görs och under affären försäkrar sig om att all information är korrekt och inte ger 
möjlighet till olika tolkningar eftersom detta kan resultera i tillkommande kostnader och 
krav från leverantören.

Nästa steg är att säkerställa att leverantören som ska användas följer lagar och regler och 
att den kan möta produktkraven som ställs. Det är även viktigt att gå igenom möjliga 
risker och svårigheter och sätta upp planer för att åtgärda problem som eventuellt kan 
uppstå. Innan inköpet genomförs gäller det att granska produktkvalitet och se till att 
produkten möter uppställda krav, samt lagar och regler som kan gälla för den. Att beställa 
varuprover och besöka leverantören fabrik för att undersöka produktionen och 
arbetsförhållandena är lämpligt innan ett inköp görs. Även packning och märkning bör 
ses över för att säkerställa att de uppfyller kraven. Dessutom är det viktigt att kontrollera 
leveransvillkor och transportfrågor samt att undersöka vilken transportlösning är mest 
fördelaktig med avseende på pris, kontroll och säkerhet. Leveranssäkerheten är en viktig 
parameter och det gäller att noggrant bedöma denna, särskilt då det handlar om stora 
fysiska avstånd, eftersom leveransproblem leder till negativa konsekvenser för projektet i 
form av förseningar i produktionsschema och allt som det kan medföra. Om inte 
leverantören kan leverera i tid så försvinner ofta värdet med ett lägre inköpspris. Det kan
vara lämpligt att säkerställa att godset är försäkrat hela vägen från leverantör fram till 
leveransadressen för att kunna få ersättning vid eventuella problem. Att vara noggrann 
gällande dokumentationen och se till att relevanta delar under inköpet dokumenteras är 
också viktigt för att undvika problem och eventuella tvister med leverantören. 
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För att skydda sig mot riskerna som föreligger vid utlandsinköp gäller det att vara 
noggrann vid avtalsskrivingen och ha bedömt eventuella risker så att dessa kan reduceras 
i så stor utsträckning som möjligt för att därigenom undvika att oförutsägbara kostnader 
dyker upp. Det krävs därför en god kunskap om internationella inköp då det är en mängd 
överväganden och yttre faktorer som kan påverka totalkostnaden, frakten och tryggheten 
kring inköpet. Kontinuerliga och noggranna kontroller är ytterligare en del som är 
nödvändig för att säkerställa att inköpet flyter på som förväntat. 

Innan en internationell leverantör anlitas är det nödvändigt att se till att projektet har 
resurserna som krävs för att genomföra ovan nämnda delar, eftersom riskerna för 
problem och tillkommande kostnader annars ökar. Hur en offertutvärdering kan gå till för 
att öka möjligheten att välja den mest fördelaktiga leverantören tas upp i följande avsnitt. 

4.5 Offertutvärdering och val av leverantörer
Att välja den mest lämpliga leverantören för ett visst materialinköp är ingen enkel 
uppgift. Enligt Cook et al. (2004) baseras utvärdering och val av en lämplig 
materialleverantör på ett antal kritiska faktorer så som pris, kvalitet, leveranstid, 
leverantörspålitlighet, transportkostnader, importavgifter, servicenivå, förmåga att möta 
standardkrav etc. Köparen måste utvärdera alla dessa parametrar för att kunna göra ett 
lämpligt val av leverantör. En viktig del är att beräkna och bedöma kostnader som kan 
förväntas uppstå vid inköp från den utländska leverantören för att värdera om den ger ett 
bättre utfall än nationella leverantörer. Som beskrivits ovan krävs en omfattande 
arbetsinsats vid utlandsinköp och fördelarna från detta inköp måste därför vara påtagliga 
för att det ska vara värt att lägga ner dessa resurser. 

Att produktspecifikationerna möts är en viktig parameter och det gäller att beakta 
skillnader i språk, kultur, lagar, mått, toleransnivåer etc. när produkter från nationella och 
internationella leverantörer jämförs. Leverantörens förmåga att följa leveransplanen är 
också av stor vikt eftersom försenade leveranser kan ställa till stora problem i 
produktionen. Kostnader, specifikationer och leveranssäkerhet är några av de viktigaste 
faktorerna att beakta vid internationella inköp. För att få ett bättre beslutsunderlag vid 
valet av leverantör gäller det att undersöka vilka parametrar som är särskilt viktiga att få 
uppfyllda i det specifika inköpet och bedöma den totala kostnaden samt riskerna som är 
kopplade till detta. Särskilt vid internationella inköp kan det vara lämpligt att göra 
kostnads- och riskanalyser innan leverantörer väljs och avtal tecknas.

För att ett lämpligt val av leverantör ska vara möjligt att utföra måste företaget enligt 
Skoog och Widlund (2001) ha tillgång till relevant information om leverantören för att på 
så sätt kunna få en helhetsuppfattning om leverantörens kapacitet att uppfylla kraven. 
Tidigare kunskap om leverantören är något som är av stor vikt vid val av leverantör, 
eftersom detta ofta innebär en lägre totalkostnad än då nya och okända leverantörer 
anlitas. Grundläggande vid valet är också vilken teknisk kompetens leverantören har och 
produktegenskaperna. Andra parametrar som är lämpliga att väga in är t.ex. kapacitet, 
produktkvalitet och hur kvalitén på verksamheten upplevs samt övriga styrkor och brister
hos leverantören.   
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Vidare skriver Skoog och Widlund (2001) att en utvärdering lämpligen kan byggas upp 
utifrån checklistor som syftar till att kontrollera att allt som efterfrågas är inkluderat, att 
alla krav är uppfyllda och att eventuella tillägg är bedömda. Det bör även avgöras vad 
som kan och inte kan göras avkall på. Att en leverantör avviker från kravspecifikationen 
bör inte accepteras, eftersom det försvårar offertjämförelsen. Leverantörernas offerter ska 
också jämföras ekonomiskt där parametrar som pris, transportkostnader, försäkringar etc. 
granskas och prissätts på ett sådant sätt att offerterna blir lättare att jämföra genom att 
totalkostnaden för åtagandet därigenom bedöms. En leverantör kan inkludera eller 
utelämna vissa kostnader för att anbudet ska verka attraktivt, t.ex. reservdelar, 
försäkringar, garantier och dokumentation. I de fall punkter har exkluderat gäller det att 
köparen räknar med tillkommande kostnader för dessa, endera som tillägg från 
leverantören eller som extra kostnader för projektet. Enligt Boverkets rapport (2005) 
gäller det att ”jämföra äpplen med äpplen och päron med päron” för att kunna göra en 
korrekt jämförelse. Det finns alltid en del skillnader i offerterna och arbetet kopplat till de 
olika leverantörerna, dessa är det upp till köparen att värdera och prissätta för att kunna 
jämföra de olika leverantörernas anbud.

Enligt Holmvall och Åkesson (2004) kan det vara lämpligt att gå igenom ett antal olika 
frågor i samband med utvärderingen av offerter från en utländsk leverantör. En sådan 
checklista innehåller bl.a. följande punkter:

 Vilka transport- och försäkringskostnader tillkommer till offertpriset?
 Tillkommer extra kostnader för den lokala distributionen?
 Tillkommer kostnader för emballage och packning och hur stora är dessa?
 Tillkommer tullkostnader?
 Vilken valuta ska användas vid betalning och hur ser valutarisken ut?
 Kommer några övriga skatter att tillkomma?
 Krävs några importlicenser?
 Hur är det med krav på lokal märkning eller godkännande?
 Vad är det för bankavgifter som tillkommer?
 Hur ska köpare och säljare lösa frågor gällande garantier och reklamationer?
 Kommer det att behövas bruksanvisningar eller instruktioner för produkten?
 Uppfyller produkten kraven som gäller inom EU och svenska säkerhetskrav och 

regler?
 Passar produktens utförande in i byggnaden?
 Har alla förväntade kostnader inkluderats i kalkylen?

4.5.1 IMP-projektet
Under mitten av 1970-talet utfördes ett forskningsprojekt inom området industriell handel 
och inköp av en grupp forskare från fem europeiska länder, den s.k. IMP-gruppen. 
Relationen och interaktioner mellan köpare och säljare studerades och resultatet från 
detta projekt redovisas i böckerna “Industrial Marketing and Purchasing of Goods”, 
Håkansson, ed., 1982 och “Strategies for International Industrial Marketing”, Turnbull 
och Valla, eds., 1986. I detta avsnitt presenteras några av de främsta resultaten från detta 
forskningsprojekt. 
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Industriella marknader karaktäriseras enligt Turnbull och Valla (1986) ofta av stabilitet 
och lojalitet till leverantörskällor, höga leverantörsbyteskostnader, maktpositioner och
långvariga relationer mellan kund och leverantör. Många av dessa kännetecken är 
kopplade till en hög investerings- och risknivå. Stora inköpsvärden, produktkomplexitet 
är faktorer som framförallt bidrar till den upplevda risken. Att skapa lojalitet till 
leverantörer och bygga långvariga relationer är en åtgärd för att undvika kostnaderna och 
problemen som frekventa leverantörsbyten kan innebära. Sådana relationsinvesteringar 
lönar sig ofta ekonomiskt genom sänkta kostnader samt minskar osäkerheten kring 
framtiden och beteendet i relationen. Dock kan en koncentrerad leverantörsmarknad leda 
till begränsade valmöjligheter och att leverantörerna får en maktposition genom att 
köparen blir starkt beroende av den andra parten. 

Stabilitet är en viktig parameter i leverantörsvalet enligt Håkansson (1982) och där spelar 
informationsutbytet mellan köpare och säljare och viljan till anpassning en stor roll. IMP-
gruppens forskning visar att denna anpassning sker i större omfattning vid nationella 
affärer än vid internationella. Vid internationella inköp finns stora skillnader mellan 
parterna vilket innebär att behovet av anpassning blir större. Det fysiska avståndet, 
kulturella och språkliga skillnader gör denna anpassning mer komplicerad vilket innebär 
att det krävs mer engagemang och arbete för att uppnå stabilitet. Detta är något som 
företag bör ha i åtanke vid leverantörsvalen.   

Angående leverantörsval och fördelarna med en stabil leverantörsbas förklarar 
Håkansson (1982) att det finns tre faktorer som utgör hinder för att byta leverantörer på 
industriella marknader. Den första orsaken handlar om att köparen måste söka efter 
leverantörer och utvärdera dessa. Detta kräver att köparen är välinformerad om 
potentiella leverantörers teknologi, administration, affärsmässiga skicklighet och deras 
trovärdighet. Kostnaden för att göra misstag i leverantörsvalet kan bli enorm. Därför 
värderas erfarenheten från leverantörer som tidigare anlitats högt. För det andra kan det 
köpande företaget stöta på problem vid produktanvändningen kopplat till interna rutiner 
och erfarenheten hos personalen. Det kan t.ex. gälla att vissa produkter kräver speciell 
hantering eller specialiserad service. Sådana problem minskas av leverantörsstabilitet. 
Dessutom hanterar inköpsfunktionen en mängd olika produkter och strävar därför efter 
att förenkla arbetet genom att arbeta med den etablerade leverantörsbasen istället för att 
få en ökad arbetsbörda och därmed också kostnader som sökandet och utvärdering av 
leverantörer innebär. 

Det tredje problemområdet som beskrivs är kopplat till teknologisk anpassning hos det 
köpande företaget. En förändring i en inköpt produkt kan påverka hela 
produktionsprocessen och/eller slutprodukten. Andra komponenter eller maskiner kan 
därför behöva ändras till följd av detta. Dessutom måste köparen ha omfattande kontakter 
med leverantörens personal rörande den tekniska delen för att kunna använda deras 
resurser och kunskap. Sådana kontakter kan ta flera år att bygga upp, kräver god 
kommunikation och är kopplade till både kostnader och konsekvenser för personalen. Det 
finns alltså argument som talar för att företag kan minska kostnader och öka fördelarna 
genom att utveckla stabila relationer istället för att söka nya. Denna stabilitet och 
fördelarna kopplade till den innebär att nya leverantörer måste vara mycket attraktiva för 
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att väljas framför någon i företagets etablerade leverantörsbas. Nya relationer är dyra att 
etablera för både köpare och säljare, medan etablerade relationer kan spara kostnader.   
Utifrån detta resonemang förklaras sammanfattningsvis att det är viktigt att se på 
skillnaderna mellan långsiktiga och kortsiktiga effekter av en relation vid leverantörsval. 
De långsiktiga fördelarna med en relation är ofta av den icke mätbara typen, t.ex. tillgång 
till marknads- och teknikinformation, teknologiska framsteg genom speciell 
produktdesign, möjlighet till samarbetsmässig produktutveckling, säkerhet vid kriser etc. 
De kortsiktiga effekterna kan enklare prissättas, men även för dessa kan det vara svårt att 
mäta kostnader mot t.ex. produktkvalitet eller service. Leverantörer som framstår som 
mest fördelaktiga utifrån kortsiktiga kriterier behöver inte vara bäst på lång sikt. Det är av 
dessa orsaker svårt att värdera för- och nackdelar med nya och etablerade leverantörer 
och lämpliga modeller och data saknas för att analysera och utvärdera alla dessa aspekter 
vilket gör det komplicerat att välja den mest fördelaktiga leverantören. 

I en artikel av Ford och Håkansson (2006) förklaras att trots att mycket har förändrats i 
affärsvärlden sedan 1982 så är relationer och social interaktion fortfarande mycket 
viktiga delar på den industriella marknaden för att minska osäkerheten. 
Informationsutbytet och den personliga relationen förklaras vara avgörande för ett 
fungerande samarbete. Den teknologiska utvecklingen inom industrier har lett till att 
beroendeförhållandet mellan företag har ökat vilket innebär att parterna måste ha ännu 
närmare relationer med varandra. Detta växande beroendeförhållandet har underlättats av 
framstegen inom informationsteknologin som förenklat kommunikationen, vilket har 
reducerat hindren i form av stora fysiska avstånd och gjort det möjligt att även etablera 
relationer internationellt. 

4.5.2 Vilka kostnader är lämpliga beakta vid leverantörsval?
I samband med valet av leverantör är det viktigt att inte enbart se på offertpriset utan 
värdera kostnaden för inköpet över materialets hela livslängd, bl.a. eftersom det vid 
materialinköp kan uppstå ett behov av service, reservdelar och liknande (Van Weele 
2005). Vid bedömning av totalkostnaden ska förutom själva priset på 
materialet/produkten även alla kringkostnader som inte leverantören står för inkluderas. 
Vilka dessa är beror till stor del på villkoren i offerten, ofta är det direkta kostnader som 
logistikkostnader, försäkringskostnader och tullkostnader. Även betalnings- och 
garantivillkoren kan vara olika mellan olika leverantörer. Därutöver kan också tiden som 
läggs ner för själva inköpet skilja sig åt. Dessa delar är därför viktiga att beakta vid en 
utvärdering för att få en korrekt bild över kostnaderna. Leverantörer från nya marknader 
innebär oftast initialt en större merkostnad i form av t.ex. förarbete, utvärdering, 
anskaffande av referenser, transport- och resekostnader, kontroller. Alla förväntade 
tillkommande kostnader bör inkluderas i en kalkyl för att få en bild över totalkostnaden 
för inköpet och därigenom kunna bedöma om valet av en viss leverantör är mest 
fördelaktigt (Skoog & Widlund 2001).  

Även Ellram (1993) pekar på att det är viktigt att se på totalkostnaden för inköpet och 
förespråkar en filosofi som fokuserar på att förstå den verkliga kostnaden av att köpa en 
särskild produkt från en viss leverantör. Svårigheten med denna metod är att det krävs att 
det köpande företaget bestämmer vilka kostnader som upplevs vara viktigast i 
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anskaffningen, innehavet, användningen och efterföljande förfogande av en produkt och 
därför bör inkluderas. Utöver priset som betalas för produkten kan en totalkostnadssyn 
även inkludera element som beställning, sökande och utvärdering av leverantörer, 
transport, mottagning, inspektion, dödtid orsakad av leveransförsening, kostnader för fel 
osv. En sådan totalkostnadssyn kan användas för alla inköpstyper, men 
kostnadsfaktorerna som väljs kan vara olika beroende på produkt eller inköpstyp.
Schmenner (1992) förklarar att ett hinder för att använda denna metod är att företag ofta 
saknar kostnadsuppgifter samt att kostnaderna som uppstår ofta är situationsspecifika och
därför kan det vara svårt att uppskatta totalkostnaden. 

Traditionella tillvägagångssätt vid leverantörsval och utvärdering baseras enligt Soukup 
(1987) endast på priset eller huvudsakligen på priset. Sådan prisfokus där ingen vikt läggs 
på kostnaderna kopplade till alla aspekter kring en leverantörsprestation och interna 
kostnader ger sällan ett bra beslutunderlag och kan bli mycket kostsamt för företaget
eftersom kostnaderna utöver inköpspriset i många fall är stora. 

Det primära användningsområdet med en totalkostnadsapproach enligt studien Ellram 
(1995) har utfört är leverantörsvalet, men även för leverantörsuppföljning är ett sådant 
perspektiv användbart. Dessa aktiviteter är nära relaterade. Leverantörsval handlar om att 
välja leverantör av rätt anledningar och uppföljning innebär att prestationen utvärderas 
och förbättringsområden identifieras. Enligt resultaten från studien är ett 
totalkostnadsperspektiv ett lämpligt tillvägagångssätt för att förbättra leverantörsval och 
att använda vid uppföljning. Eftersom ett företag vet vad som krävs av leverantören för 
att uppfylla behoven bör valet av den bästa leverantören baseras på den rätta 
kombinationen av en låg totalkostnad och förmåga att prestera övriga uppgifter så som 
speciella leveranskrav, kvalitet osv.     

Vilka kostnader som är relevanta att inkludera i beslutsunderlaget är de som skiljer sig åt 
beroende på besluts-/handlingsalternativen förklarar Atkinson et al. (2007). Kostnader 
som är av samma storlek oberoende vilket val som görs är inte relevanta i samband med 
beslutet. Den typen av kostnader som företaget redan dragit på sig, dvs. kostnader för 
resurser som inte påverkas av någon framtida handling är irrelevanta vid valet.   

Vilka kostnader är vanligtvis kopplade till internationella materialinköp?
Kostnader som ofta är kopplade till internationella inköp enligt en sammanfattning av vad 
Cook et al. (2004) samt Skoglund och Widlund (2001) skriver är:

 Kostnader kopplade till inköpsarbetet (t.ex. utformande av specifikation, 
dokumentation, översättningar, anskaffande av tillstånd, resekostnader, kontroller, 
avstämningar, samordning)

 Leverantörens pris (offertpris)
 Fraktkostnader (transport, lager, packning/emballage, märkning)
 Eventuella kostnader för mellanlagring
 Försäkringskostnader (transport- och produktförsäkringar etc.)
 Tullkostnader, eventuella skatter och importavgifter, export- och importklarering
 Lagerkostnader
 Bankkostnader
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 Betalningsvillkor
 Kostnader för valutarisken
 Övriga administrativa kostnader så som personalkostnader, kostnader för 

dokumenthantering, fakturahantering etc. 

Storleken på dessa olika kostnader varierar från fall till fall och beror på många olika 
faktorer, t.ex. produkten och vilket land inköpet görs från. Vissa av dessa kostnader kan 
även vara inkluderade i leverantörens pris, t.ex. fraktkostnaderna, beroende på vad som 
avtalats. Därutöver kan det självklart tillkomma andra kostnader om problem uppstår. 

4.6 Uppföljning av inköpen
Även efter att materialet/produkten är levererad och har använts i produktionen bör
inköpsarbetet fortsätta förklarar Van Weele (2005). Det kan då gälla saker som att göra 
upp garantikrav och straffklausuler, följa upp tillkommande arbete kopplat till inköpet 
som inte var förväntat från början, organisera inköps- och leverantörsdokument, se till att 
användaren gör en uppföljning och att denna information förs vidare till inköparen och 
övriga som kan ha nytta av den. Det är viktigt att extra arbete/kostnader på arbetsplatsen 
kopplat till inköpet följs upp och rapporteras till inköparen så att den totala kostnaden för 
inköpet blir synlig eftersom det är helhetsbilden som visar om en leverantör är lämplig, 
inte offertpriset. För vissa produkter kan underhållsarbete eller reparationer bli aktuella 
efter ett tag, det framgår då om leverantören kan uppfylla kraven på service och leverans 
av reservdelar som avtalats. Detta bör också rapporteras till inköparen.

Vidare förklarar Van Weele (2005) att alla erfarenheter kopplade till den enskilda 
leverantören bör dokumenteras noggrant. Dessutom är det lämpligt att inköparen håller 
koll på leverantörens kvalitet och leveransförmåga för att på så sätt kunna använda denna 
information för att eventuellt förbättra sin egen eller leverantörens prestation och för att 
få ett bättre beslutsunderlag och därigenom kunna avgöra om leverantören kan bli aktuell 
för framtida inköp. Det är viktigt att ha en genomgående och aktuell information om 
leverantörens kapacitet och förmåga att uppfylla kraven som ställs samt kostnaderna 
kopplade till denna. På så sätt kan företaget lära sig vilka leverantörer som kan erbjuda en 
produkt som fyller sitt syfte, i tid, i rätt kvalitet och kvantitet och till en konkurrenskraftig 
totalkostnad, och även bli uppmärksam på om det finns brister i det egna arbetet som bör 
förbättras vid framtida inköp samt ta tillvara delarna som fungerar.   

Uppföljning och utvärdering av leverantörer är enligt Skoog och Widlund (2001) 
lämpligt att genomföra efter varje inköp men dessa aktiviteter är särskilt viktiga när 
leverantören är ny, om det uppstått problem med leverantören eller då förbättringar 
kopplat till inköpsarbetet krävs. Exempel på kostnader utöver offertpriset som är 
kopplade till inköp från leverantören som kan vara lämpliga att fånga upp och redovisa i 
en uppföljning för att få en bild över totalkostnaden och eventuella problem är:

 Kostnader för beställning, ändringar, leveransbevakning, fakturaadministration
 Kostnader för leverantörshantering, bedömning, värdering etc.
 Kostnader som uppstått på grund av felaktig produkt
 Kostnader pga. försenad leverans
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 Transportkostnader
 Betalningsvillkor
 Övriga tillkommande kostnader som normalt inte uppstår

Gadde och Håkansson (1998) förklarar att i vissa situationer behöver ett företag öka vissa 
kostnader för att kunna reducera andra och därigenom nå en totalkostnadsbesparing. 
Därför är det viktigt att göra en uppföljning med hänsyn till totalkostnaden för att få en 
bild över det verkliga resultatet för att därigenom kunna avgöra om satsningen var 
lönsam. Så att företaget utifrån detta kan besluta om eventuella åtgärder och strategier.

4.6.1 Uppföljning och erfarenhetsåterföring i byggprojekt
Knauseder (2005) skriver i en artikel, där resultatet från en studie av ca 50 bygg- och 
anläggningsprojekt presenteras, att kunskaps- och erfarenhetsåterföringen ofta fungerar 
bristfälligt i byggprojekt och att detta förklaras vara ett av största och mest elementära 
problemen inom branschen. Något organiserat utbyte av kunskap och erfarenheter sker 
sällan.  Genom en förbättrad uppföljning och erfarenhetsåterföring kan byggkostnaderna 
reduceras och kunderna erbjudas bättre och mer prisvärda produkter. Ledarskap, 
värderingarna och kommunikationen pekas ut som avgörande faktorer för att få dessa 
aktiviteter att fungera bättre. Att deltagarna i projektorganisationen varierar från projekt 
till projekt, tids- och kostnadspressen i projekten samt det kortsiktiga fokus som ofta är 
rådande förklaras vara bidragande orsaker till bristen på erfarenhetsåterföring. Förslag på 
förbättringsåtgärder är att se till att projektutvärderingar sker mer disciplinerat, att minska 
de administrativa uppgifterna genom att ta bort dokument och rutiner som inte medför 
någon stor nytta så tid fås till uppföljning och erfarenhetsåterföring. En annan viktig del 
är att arbeta för att få ett mer öppet arbetsklimat där aktörerna får möjlighet att sprida 
erfarenheter om sina misstag och förbättringsförslag. Från studien framgick också att 
erfarenheter främst kan fås och spridas genom att personer arbetar och själva får uppleva 
problem och fungerande aktiviteter. Den fastställde även att det finns ett tydligt samband 
mellan erfarenhetsåterföring och ekonomiskt resultat, vilket talar för att byggföretag bör 
arbeta med att förbättra sig inom detta område för att kunna nå bättre lönsamhet.  
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5. NCC AB
Detta kapitel inleds med kort bolagsbeskrivning och redogörelse av bolagets strategiska 
inriktning. Därefter beskrivs företagets organisation och inköpsarbete, framförallt 
inriktat på de internationella inköpen. Materialet som presenteras i detta kapitel har 
inhämtats under förstudien och kommer från muntliga källor på företaget och
handledarna samt företagets intranät. 

5.1 Introduktion
NCC AB härstammar från en fusion mellan företagen JCC och ABV år 1988. Under åren 
har gruppen både sålt och förvärvat ett antal olika bolag och allt mer inriktat bolaget mot 
byggnadsrelaterad verksamhet. År 1997 slog sig NCC samman med den stora 
konkurrenten Siab som var ett av de största byggföretagen på den nordiska marknaden.     

NCC är idag ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag och har ca 
21 000 anställda samt omsätter 58 Mdr SEK (2007). Företaget bedriver huvudsakligen 
sin verksamhet i Norden, Tyskland, Polen och Baltikum. Sverige är företagets största 
marknad. Verksamheten är inriktad på att skapa miljöer för boende, arbete och 
kommunikation. Företaget utvecklar och bygger bostäder, kommersiella fastigheter, 
industrilokaler och offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig 
infrastruktur, dessutom tillhandahåller NCC insatsvaror som kross och asfalt för 
byggproduktion och arbetar även med beläggning och vägservice. 

Koncernens verksamhet är uppdelad i affärsområdena NCC Construction, NCC Roads 
och NCC Property Development. NCC Roads är främst inriktat på krossprodukter, asfalt, 
beläggning och vägservice och NCC Property Development fokuserar på utveckling och 
försäljning av kommersiella fastigheter. Construction-enheterna utvecklar och bygger 
bostäder, kontor, övriga hus, industrilokaler, anläggningar, vägar och infrastruktur.

NCC Construction Sverige AB är den största affärsenheten inom koncernen. År 2007 
hade enheten en nettoomsättning på 24 881 MSEK och antalet anställda var runt 8600.  
Det är på denna enhet som studien kommer att utföras.

5.2 Strategisk inriktning
NCC strävar efter att ha branschens högsta produktionseffektivitet och de bästa 
medarbetarna för att på så sätt kunna ta fram de mest attraktiva erbjudandena till sina 
kunder. Företagets strategiska inriktning fokuseras på kunder, kostnader och kompetens. 

Huvudmålet med satsningen på kostnader är att kunna sänka den totala byggkostnaden. 
En av de viktigaste faktorerna för att kunna öka produktionseffektiviteten och minska 
byggkostnaden är effektiva inköp. Företaget strävar efter att ha branschens lägsta 
inköpskostnader. I genomsnitt är ca 70 % av byggkostnaderna köpta varor och tjänster, 
inköp är således en viktig del inom företaget och har en stor inverkan på den totala 
ekonomin. Målet är att årligen minska de totala inköpskostnaderna med 3 %. För att 



lyckas med detta satsar företaget främst på förändring av värdekedjan, samarbete med 
kostnadseffektiva leverantörer, samordnade inköpsvolymer och internationella inköp

Företagets arbete med förändring av värdekedja
som kostar mer än de tillför, i detta arbete är effektiva logistiklösning
framgångsfaktor. Arbetet med att 
utnyttja företagets storlek, jämför
fördelaktigare villkor genom samordning och utvecklas 
kostnadseffektiva leverantörerna. Två andra viktiga delar i arbetet med effektiva inköp är 
att öka de internationella inköp
industrialiserat arbetssätt. Det strategiska inköpsarbetet bedrivs i nära samverkan med 
tekniska plattformar9 och kompetenscent
processer är centrala delar.  

En viktig del i satsningen på ökad produktionseffektivitet och effektivare inköp är 
industrialiserat byggande (Lean Construction). NCC arbetar sedan flera år 
att industrialisera byggprocessen för att på så sätt kunna införa standardiseri
materialvariationen och enklare kunna överblicka
Dessutom innebär en standardisering
Arbetet med industriellt byggande syftar även till att centralisera inköpen och därigenom 
öka inköpsvolymerna för att kunna pressa priserna. Kunskap och idéer tas från 
industriella processer i t.ex. verkstadsindustrin
byggprojekt inom företaget. För att skapa repetitiva processer använder företaget 
bestämda tekniska plattformar som innehåller styrande projekteringskrav och 
instruktioner för val av lämpliga produktionssätt. De teknisk
ökade förutsättningar för effektiva inköp, förbä
ökad kvalitets- och kostnadskontroll. 

5.2.1 Företagets värdekedja
Inköpskostnaderna påverkas av de olika aktörerna som finns i 
Figuren nedan illustrerar hur

Figur 5.1. Företagets värdekedja (Källa: NCC

                                               
8 Med internationella inköp avses inom NCC
9 Med tekniska plattformar menas i förväg utvalda tekniska lösningar med tydliga riktlinjer, anvisningar 
och krav rörande produktionsmetoder. NCC har tre typer av tekniska plattformar, dessa är bostäder, hus 
och anläggning.  
10 Kompetenscentra är främst ett stöd till byggprojekten inom olika strategiskt viktiga områden så som 
projekteringsstyrning, installation och stommar.
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lyckas med detta satsar företaget främst på förändring av värdekedjan, samarbete med 
kostnadseffektiva leverantörer, samordnade inköpsvolymer och internationella inköp

Företagets arbete med förändring av värdekedjan handlar om att identifiera och kapa led 
som kostar mer än de tillför, i detta arbete är effektiva logistiklösningar en viktig 
framgångsfaktor. Arbetet med att effektivisera inköpen är bl.a. inriktat på att bättre kunna 
utnyttja företagets storlek, jämföra priser på likvärdiga produkter och tjänster, erhålla 
fördelaktigare villkor genom samordning och utvecklas tillsammans med de mest 
kostnadseffektiva leverantörerna. Två andra viktiga delar i arbetet med effektiva inköp är 
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NCC AB har som mål att kapa alla icke värdeskapande led i värdekedjan och försöker 
därför kartlägga och granska de olika stegen i denna för att se vilket värde de olika 
aktörerna bidrar med och om företaget kan hoppa över vissa mellanled för att minska 
kostnaderna. Ofta tillför aktörer värde i form av t.ex. garantier, certifikat, standarder, 
lagring och förädling, men vissa led kan kosta med än de tillför, därför är en viktig del i 
företagets arbete mot effektivare inköp att se över dessa värdekedjor. I vissa situationer 
ger inte alla aktörer ett värde för företaget och det kan därför vara lämpligt att gå runt 
delar i kedjan. Genom ett strukturerat sortimentsarbete vill företaget ta ett bättre grepp 
om hela denna värdekedja.  

Figur 5.2. Förändring av värdekedjan (Källa: NCC AB, 2008)

Figuren illustrerar vad NCC AB vill åstadkomma med satsningen på att förändra sina 
värdekedjor. Ca 70 % av byggmaterialen som används i projekten härstammar från 
internationella marknader. Leverantörsmarknaden i Sverige präglas ofta av ineffektiva 
logistiklösningar och kostnadsdrivande strukturer. Genom att företaget ser över 
leverantörskedjan och bryter invanda mönster kan mellanled kapas och nya inköpskällor 
hittas. Internationella inköp är alltså ett sätt att kapa led i värdekedjan och därigenom 
skapas också en ökad konkurrens bland leverantörerna. Genom ett helhetsgrepp och 
framförallt genom en satsning på att utveckla logistiklösningar och samordna volymer 
blir det möjligt att göra direktinköp från materialtillverkare och därigenom undvika 
onödiga mellanled. Företaget slipper på så sätt kostnader som mellanled i form av t.ex. 
importörer och grossister innebär och får också en större egenkontroll över verksamheten 
och arbetsförhållanden hos leverantören. Att kapa led i försörjningskanalerna ger 
dessutom möjlighet att ta fram logistiklösningar som kan fungera mer effektivt än de i 
företagets befintliga kanaler. 

5.2.2 Leverantörsstrategi 
NCC AB strävar efter en volymkoncentration för att kunna reducera inköpskostnaderna. 
Målsättningen är att minska antalet leverantörer och öka inköpsvolymen från dessa. Med 
en oförändrad mängd inköpt material innebär inköp från färre leverantörer att NCC köper 
in större volymer från varje leverantör, vilket ger en bättre förhandlingsposition och 
därmed lägre inköpspriser. Att samordna företagets inköp gör det även möjligt att göra 
direktinköp från materialtillverkare. Dessutom ger det möjlighet att koordinera och 
effektivisera logistiken kring inköpen. En viktig del i arbetet med att öka 
volymkoncentrationen är att i större utsträckning använda tekniska plattformar vid 
byggnationer samt att dela på inköp av material och arbete vid installationer.
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5.2.3 Värderingar
Företaget arbetar efter värderingar sammanfattade i NCC:s Code of Conduct som
innehåller riktlinjer för affärsprinciper, mänskliga rättigheter och arbetsprinciper, 
miljöansvar samt efterlevnad och uppföljning. Code of Conduct beskriver kraven som 
företaget har på den egna organisationens agerande såväl som på sina affärspartners. 
Principerna ärlighet, respekt och tillit är riktlinjerna som styr företagets verksamhet och 
personalens sätt att vara. I företagets Code of Conduct står t.ex. att ett grundkrav är att 
företagets verksamhet sker inom ramarna för lagar och internationella konventioner, att 
konkurrensregler, miljölagstiftning, arbetsmarknadslagar, säkerhetskrav och avtal etc.
följs och respekteras. Ett annat exempel på innehåll är:

”Barnarbete får ej förekomma. Anställda och annan personal ska vara lägst 15 år eller 
ha lägst den ålder som gäller för allmän skolplikt, om den är högre.”

5.3 Organisation NCC Construction Sverige AB
NCC Construction Sverige är organiserad i geografiska regioner. Dessa utgörs idag 
(2009) av Region Stockholm/Mälardalen, Region Norrland, Region Väst, Region Syd.

Merparten av denna studie genomfördes under år 2008 då organisationen var uppdelad i 
Region Stockholm/Mälardalen, Region Norrland, Region Öst, Region Väst, Region Syd 
samt NCC Boende. Där den sistnämnda enheten ansvarade för boendeaffärerna, från och 
med 1 januari 2009 bedrivs denna enhet under ett separat affärsområde, NCC Housing.

Figur 5.3. Organisation NCC Construction Sverige AB före januari 2009 (Källa: NCC Construction 
Sverige AB, 2008)

5.3.1 Organisation på lokal nivå
Den lokala organisationen på NCC Construction Sverige AB är inriktad på geografiska 
områden där platschefer har ansvaret på byggarbetsplatsen för ett eller flera projekt. 
Projektorganisationen varierar med projektets storlek och komplexitet. Platschefen 
ansvarar för ekonomi, projektinköp, produktion, färdigställande och överlämning till 
kund. Under sig har platscheferna en eller flera arbetsledare som hjälper till med 
aktiviteterna på arbetsplatsen. Platscheferna är organiserade under en entreprenadchef 
som i sin tur har en affärschef över sig vilken ansvarar för att få in nya projekt. Ovanför 
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affärschefen finns en regionchef. Varje region har sin egen personalstyrka som arbetar 
med stödfunktioner såsom affärsutveckling, miljö, kvalitet, IT, inköp. De flesta
kontrakten görs på affärschefsnivån och verkställs av platschefen. Mindre projekt och 
serviceuppgifter hanteras direkt av platscheferna. 

5.3.2 Inköpsorganisation
Inköpsorganisationen inom NCC Construction Sverige AB består av en central 
inköpsledning och en inköpsgrupp på varje region. Inom varje affärsområde finns 
ansvariga för sortiments11- och projektinköp12. På regional nivå finns vanligtvis en 
inköpschef med ett antal inköpare under sig som ska stödja inköpen i de olika projekten. 
För de projektbaserade inköpen finns regionala projektinköpare som stödjer platschefen 
vid nationella inköp och internationella projektinköpare (IPP) vars uppgift är att stödja 
regionens projekt vid utlandsinköp av material och underentreprenörer, genom att ge stöd 
och rådgivning till platschefer och projektinköpare samt informera övriga organisationen 
om denna typ av inköp. Projektinköpare är en specialistroll inom företaget som genomför 
i stort sett alla inköp i projekten. De genomför kontinuerligt upphandlingar i flera projekt 
och har därför god kunskap om den lokala marknad som de verkar på och vet vilka 
leverantörer som fungerar bra och kan samordna volymer mellan olika projekt. Inköp av 
standardmaterial görs vanligtvis genom sortimentsavtalen (NCC-avtalen) som 
sortimentsinköparna ansvarar för. Men inköparna kan även söka alternativa leverantörer 
för standardmaterial då det gäller stora inköpsvolymer och möjlighet till rabatter finns. 

På företaget finns även, sedan år 2003, den centrala inköpsorganisationen Nordic
Purchasing Group (NPG) som är en central funktion för samordning av de nordiska 
inköpen vilken arbetar med koncernövergripande avtal samt sortimentsstyrning. NPG är 
ett dotterbolag till NCC AB och har till syfte att leda och stödja arbetet med att sänka 
inköpskostnader. Gruppens syfte är att samordna inköpsvolymer för få mer fördelaktiga 
avtal och öka internationaliseringen för att på så sätt kunna sänka byggkostnaderna, samt 
att systematisera och utveckla inköpsverksamheten. Under 2007 var drygt en tredjedel av 
inköpen samordnade på nordisk eller nationell basis. Målet är att ungefär hälften av 
inköpen ska samordnas. NPG arbetar med att förhandla och teckna inköpsavtal för olika 
sortiment som t.ex. fönster, dörrar, hissar, bulkvaror etc. Inköparna inom NPG, som 
kallas GAM (Global Assortment Manager), har i uppgift att via de gemensamma 
nordiska inköpen hitta nya leverantörer och förhandla fram fördelaktiga villkor på den 
internationella marknaden.  

Inom NPG finns gruppen New Purchasing Markets (NPM) som stödjer NCC-bolag vid 
internationella inköp och har nära kontakt med projekten via de internationella inköparna 
på de olika regionerna. Mer information om NPM presenteras senare i rapporten. 

                                               
11 Sortimentsinköp är inköpen inom ett begränsat produktområde/sortiment som gäller 
volymsammanslagningar på olika nivåer, från region till hela koncernen.
12 Projektinköp är de specifika inköpen som görs till enskilda projekt.
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5.4 Inköpsarbetet på NCC Construction Sverige AB
Projekten inom företaget påbörjas vanligen med uppförande av preliminära 
produktionskalkyler eller när en komplett kalkyl erhålls från regionalkontoret. Därefter
skickas ett antal förfrågningar ut till potentiella leverantörer och underentreprenörer. När 
anbuden är utvärderade ges kunden ett preliminärt pris för projektet. Är priset då 
godtagbart inleds förhandlingar, vilket i bästa fall resulterar i ett kontrakt. Om kontraktet 
innebär att NCC får fullt ansvar för projektet har projektorganisationen stor möjlighet att 
välja leverantörer och underentreprenörer. När dessa val har gjorts tas den slutgiltiga 
kalkylen fram och denna fungerar även som produktionsplan i projektet. 

Inköpsarbetet startar med att projektinköparen och platschefen lägger upp riktlinjerna för 
inköpen vid ett byggstartsmöte, där de bl.a. går igenom vilka material och 
underentreprenader som ska prioriteras, främst gäller det inköp med långa leveranstider 
och stora inköpsposter. Under mötet upprättas, utifrån produktionsplanen, en inköps- och 
leveransplan och inköpsbudget, vanligen med hjälp av Inköpsportalen13, som syftar till att 
ge en helhetsbild över inköpsarbetet i projektet. Dessa upprättas normalt av 
projektinköparen i samverkan med projektets platschef och entreprenadchef. Inköps- och 
leveransplanen innehåller samtliga resurser som upphandlas till projektet, så som 
material, underentreprenörer och konsulter. I inköpsplanen redovisas vad som ska köpas, 
tidsuppgifter, arbets- och ansvarsfördelningen, riskhantering, vilka leverantörer som ska 
utvärderas och vilka NCC-avtal som ska användas. Planen har till syfte att fungera som 
underlag för styrning i projektet. I inköpsbudgeten redovisas de ekonomiska 
förutsättningarna för projektets inköp och resultatet av genomförda inköp. Den har till 
syfte att ge ett ekonomiskt underlag och mål för inköpsarbetet och utgöra stöd för 
projektets prognosarbete, där de olika inköpsposterna följs upp. Inköpsmålen är speciella 
målsättningar för några viktiga inköpsposter i projektet. Dessa tas fram av 
projektinköpare tillsammans med projektets resultatansvariga, vanligen platschef och 
entreprenadchef. 

Efter byggstartmötet hålls löpande möten med avstämningar och genomgång. Inköparen 
och platschefen, ibland även internationella projektinköparen, går igenom inköps- och 
leveransplanen och undersöker vilka inköpsposter som finns och vilka resurser som 
inköparen, internationella projektinköparen, respektive platschefen ska ansvara för att 
köpa. Inköparen ansvarar för projektinköpen och kan ofta ta hjälp och diskutera dessa 
med platschefen. Vanligtvis köps t.ex. underentreprenader av inköparen, med 
platschefens synpunkter och godkännande eftersom platschefen ofta har erfarenhet av hur 
de har fungerat. Även större materialinköp som kräver speciella logistiklösningar brukar 
inköparen diskutera med platschefen. Platschefen genomför oftast inga egna inköp utan 
gör framförallt avrop på avtalen, t.ex. för inbyggnadsmaterial, och tar ibland hjälp av 
inköparen för detta. Beroende på typ av inköpspost och avtal kan inköparen i vissa fall 
söka leverantörer utanför avtalen och för dessa kan även internationella inköp bli 
aktuella.  

För att hantera bristande kvalitet hos material, felaktiga mängder och material, 
leveransskador etc. är det viktigt att en ordentlig mottagningskontroll utförs på 
                                               
13 Inköpsportalen är ett IT-verktyg som har till syfte att stödja arbetet med inköps- och leveransplanering.
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byggarbetsplatsen. I brist på tid sköts dock inte detta alltid perfekt enligt inköparna i 
studien, vilket gör det svårt att kräva leverantören på ersättning. Oftast hanteras 
eventuella problem som t.ex. leveransskador på arbetsplatsen, metoden ”löses på plats” är 
vanligt förekommande i byggprojekten.

Efter ett inköp ska en uppföljning utföras, platschefen har krav på sig att göra en 
erfarenhetsåterföring. Generellt sköts dock detta dåligt, enligt inköparna som intervjuats. 
Det finns ett forum för utvärdering, detta är slutmötet, där inköpare och platschefen går 
igenom hur de större leverantörerna har fungerat. Dock hålls tyvärr inte slutmöten i alla 
projekt, enligt inköparna. Vid byggstartsmötet eller under projektets gång brukar 
inköparen notera om det är någon leverantör som är särskilt viktig att utvärdera och ser 
då till att detta görs. I dagsläget sker det dock inte per automatik att de inblandade i 
projektet går igenom utfallet. Ofta har platschefer och arbetsledare redan gått vidare till 
nya projekt och är därför svåra att följa upp arbetet med. Ibland sker utvärderingen 
spontant, genom att inköparen pratar med personal som är inblandad i projektet och 
undersöker hur saker har fungerat. I första hand är det inköparen och platschefen som är 
inblandade i eventuella utvärderingar. Erfarenhetsåterföring är något som skulle kunna 
fungera bättre, förklarar inköparna i studien. Slutmöten anses vara ett lämpligt ställe för 
detta, där finns möjlighet att gå igenom vad som fungerat bra respektive mindre 
tillfredsställande under projektet och hur leverantörerna har presterat samt vad som kan 
förbättras i framtida projekt. 

5.4.1 Typer av inköp och leverantörsavtal
Inköpen i projekten består av en andel standardmaterial, t.ex. trä, gips, spik, som används 
i de flesta projekt, och projektspecifika produkter så som dörrar och fönster samt tjänster 
från underentreprenörer i form av installationer, konsulttjänster etc. Inköpen som görs till 
projekten är uppdelade i sortimentsinköp och projektinköp. Sortimentsinköp är inköp 
inom ett begränsat produktområde/sortiment som gäller volymsammanslagningar på olika 
nivåer, från regioner till hela koncernen. För dessa tecknas NCC-avtal (sortimentsavtal)
med leverantörer för på så sätt erhålla konkurrenskraftiga priser och få tillgång till 
produkter som tillgodoser företagets krav. NCC utlovar då att köpa hela eller delar av 
inköpsvolymen från denna leverantör. När företaget är i behov av byggmaterial görs 
sedan avrop på dessa avtal, vanligen av platschefen på projekten. NCC-avtalen kan 
tecknas nivåerna Nordiska avtal, Sverigeavtal och regionala avtal. Samtliga NCC-avtal 
finns samlade på företagets intranät, tillsammans med information om hur avrop görs på 
dessa. 

Projektinköp är de specifika inköpen som görs till enskilda projekt. Vid dessa inköp 
används ett öppet anbudsförfarande där offertförfrågningar skickas ut till tänkbara 
leverantörer. Fördelningen av inköpen var år 2008 sådan att projektinköpen utgjorde ca 
två tredjedelar och sortimentsinköpen en tredjedel. Målet är andelen sortimentsinköp ska 
öka och utgöra hälften av inköpen för att på så sätt komma åt volymfördelar och 
därigenom sänka inköpskostnaderna.

NCC-avtalen är uppdelade i: 

 Strategisk leverantör: innebär tvingande inköp från specificerad leverantör
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 Prioriterad leverantör: ett begränsat antal leverantörer kan väljas för inköp av 
aktuellt material 

 Godkänd leverantör: innebär att avtal finns men leverantörer får väljas fritt

Målet är att företaget främst ska ha strategiska leverantörer. En strategisk leverantör
innebär att NCC är strategisk kund och att parterna ska ha ett samarbete under minst tre 
år. Detta samarbete gäller för lands- eller koncernnivå och leds av en styrgrupp. För att 
öka kunskapen och erfarenheten bland aktörerna används kompetenscenter där kunskap 
från leverantörer och olika projekt knyts samman.   

5.4.2 Inköpsverktyget inköpsportalen
På företagets intranät finns inköpsportalen, som är ett stöd för inköps- och 
leveransplanering och har till syfte att underlätta inköpsarbetet. Det är ett webbaserat 
system där leverantörer och underentreprenörer finns samlade under specifika områden 
och användarna kan genom inköpsportalen välja lämpliga leverantörer, hitta passande 
avtal, sammanställa förfrågningar och projektavtal. Dessutom går det att få inköpsstatistik
från ett år tillbaka över samtliga leverantörer samt vilka projekt som företaget har haft, 
och har pågående inköp med. Detta är mycket viktig information för en inköpare i 
förhandlingar med leverantören. På inköpsportalen finns även ett 
leverantörsutvärderingssystem som visar hur leverantörerna har fungerat och där 
leverantörsbedömningar kan läggas till. Betygen som används är:

 Bra: En leverantör som uppfyller företagets krav och förväntningar. Det kan dock 
finnas förbättringsområden.

 Godkänd: En leverantör som kan utvecklas. Målet med en sådan leverantör är att 
få den engagerad till att nå nästa klassificering med hjälp av egna konkreta 
åtgärder.

 Ej godkänd: En leverantör som avviker stort från företagets krav och 
förväntningar. Leverantören är klassificerad som icke lämplig för samarbete med 
NCC.

Dessa leverantörsbedömningar ska kontinuerligt ske genom inköpsportalen. 
Bedömningen av leverantörer görs innan upphandling och tanken är att en uppföljning 
ska utföras efter att ett projekt är slutfört. I dagsläget arbetar företaget med att lägga till 
uppgifter om utländska leverantörer i inköpsportalen för att underlätta och därigenom öka 
andelen internationella inköp. 

Tidigare fanns många olika system på intranätet vilket gjorde det komplicerat och 
besvärligt för användarna. De inköpsrelaterade systemen är nu ihopkopplade under 
Inköpsportalen. Systemet är främst framtaget för att ge stöd åt projektinköpsarbetet 
eftersom både andelen projektinköp och antalet personer som arbetar med projektinköp är 
betydligt högre än vid strategiska inköp. 

Inköpsportalen fungerar som en vanlig webbshop där användaren beställer varor och 
tjänster genom att lägga dem i en varukorg. Varje användare har tillgång till en personlig 
hemsida för det pågående projektet. Därifrån kan t.ex. inköpsplanen redigeras, 
inköpsposter läggas till, leverantörer hittas och utvärderas, förfrågningar göras etc. I 
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inköpsplanen redovisas alla projektets inköpsposter och där finns information om 
benämning och resurs, valda leverantörer, datum för förfrågning, inköp och första 
leverans samt vilket status de olika posterna har. För varje inköpspost kan en 
leverantörslista fås fram och då visas även NCC-avtal om sådana finns för den valda 
resursen, dessutom finns detaljerad leverantörsinformation om alla tillgängliga 
leverantörer. Inköpsportalen kan även ge stöd vid utvärdering av offerter, för mer 
detaljerade offertutvärderingar finns ett speciellt Excel-dokument. På Inköpsportalen 
finns även projektets inköpsbudget redovisad och på varje inköpspost kan inköpsbudget, 
inköpsmål samt utfall ses. 

5.5 Internationella inköp på NCC AB
Som ett steg i att kapa led i företagets värdekedjor, bryta invanda inköpsmönster och
kostnadsdrivande strukturer samt etablera nya inköpskanaler skapade företaget gruppen 
New Purchasing Markets (NPM). Det är en projektinköpsorganisation inom NPG, 
inriktad på internationella inköp, med syfte att hitta och bygga upp kontakter med nya 
leverantörer utanför Norden och på så sätt ge företaget möjlighet att förändra sina 
värdekedjor och göra direktinköp från utländska leverantörer istället för att köpa från
nationella leverantörer som i sin tur har importerat materialet. Detta arbete ska även leda 
till en ökad konkurrens på den inhemska marknaden och ge företaget tillgång till fler 
alternativa leverantörer, ofta med lägre prisnivåer. Gruppen ska stödja övriga NCC-bolag 
vid inköp från utländska leverantörer och ansvara för inköpskontoren som företaget har i 
Polen, Ryssland, Tyskland, Tjeckien, Baltiska staterna, Turkiet och Kina, där en del av
personalen finns på plats i respektive land. Dessutom finns ytterligare en resurs med 
ansvar för resten av världen (ROW, rest of the world). Genom att ha lokal närvaro och 
språkkunniga medarbetare med specialkunskap inom olika sortiment samt erfarenhet av 
att utföra affärer i olika kulturer tack vare olika kulturella bakgrunder underlättas inköpen 
på nya marknader eftersom det därigenom blir enklare att etablera relationer med 
leverantörerna och kontrollera kvalitet, arbetsförhållande etc.

NPM har samtidigt en nära anknytning projekten genom att en kontakt hålls, framförallt 
via de internationella projektinköparna på de olika regionerna. Gruppen är tänkt att 
fungera som ett stöd för projektens inköp, dvs. det är fortfarande projekten som gör 
affären och NPM fungerar som en länk till inköpslandet och ger support vid affären, från 
förfrågan till leverans. 

Gruppen kontrollerar leverantörens finansiella situation, utför leverantörsutvärdering
enligt företagets särskilda utvärderingskriterier, testar produktkvalitet och 
leveransförmåga samt tecknar NCC-avtal, den ordnar även med att ta fram offerter, 
varuprov och fabriksbesök. NPM utvecklar också logistiklösningar som krävs för dessa 
leveranser. Dessutom kan gruppen hjälpa till med avtalsskrivning, tullhanteringsfrågor, 
språkproblem etc. Med internationella inköp avses inom NCC köp från annat land än 
Finland, Danmark och Norge. Principerna för arbetssättet gäller i huvuddrag även vid köp 
från annat nordiskt land, dock är inte NPM:s arbete fokuserat mot dessa länder och det är 
därför upp till projektet att söka lämpliga leverantörer i de nordiska länderna.

Syftet med de internationella inköpen är att bryta invanda, ineffektiva och 
kostnadsdrivande mönster, gå runt aktörer i värdekedjan och hitta så fördelaktiga priser 
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som möjligt för att därigenom sänka inköpskostnaderna. Detta ger även effekt på de 
svenska leverantörernas prissättning. Dessa inköp innebär även att en bredare 
leverantörsbas fås vilket innebär större valmöjligheter och de utländska leverantörerna 
kan även fungera som ett komplement då lokal materialbrist uppstår och ge tillgång till 
produkter och teknologi som inte finns på den inhemska marknaden. Tanken är inte att de 
internationella inköpen ska ersätta nationella inköp utan att de ska vara ett komplement 
till dessa, eftersom företaget strävar efter att få en balans mellan internationella, 
nationella, regionala och lokala leverantörer. 

5.5.1 Business Social Compliance Initiative (BSCI)
NCC är som första byggföretag medlem i BSCI, en organisation vilken arbetar för att 
förbättra arbetsförhållandena i den globala värdekedjan genom att införa ett 
standardiserat system för socialt ansvarstagande. Initiativet till detta system togs av 
Foreign Trade Association (FTA) som är en organisation för europeisk affärsverksamhet 
specialiserad på internationella handelsfrågor. BSCI erbjuder företag ett omfattande, 
standardiserat system för utvärdering och förbättring av det sociala ansvaret som omfattar 
alla produkter från samtliga länder i världen. Systemet styrs av BSCI:s Code of Conduct 
där grunden är konventioner om diskriminering, minimilöner, arbetstid, hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen, miljö- och säkerhetsfrågor, förbud mot barn- och tvångsarbete 
etc. Leverantörerna får skriva på ett avtal att följa BSCI:s Code of Conduct och får då 
tillgång till ett ledningssystem som sedan granskas av oberoende revisorer. En godkänd 
revision är giltig i tre år. NCC ställer krav på sina leverantörer i linje med revisorernas 
protokoll och för att ytterligare kunna säkerställa kvalitativa produkter och se över 
arbetsförhållanden initierar NCC även egna kontroller av leverantörernas arbetsmiljö och 
produktkvalitet. Exempelvis kan det handla om besök i leverantörens fabrik eller 
oberoende labbtester av lim i plywoodskivor, hållfasthetsprover etc. 

5.5.2 Processer inom NPM
De huvudsakliga processerna inom NPM är leverantörsutvecklings-, inköps- samt order-
och leveransprocessen. 

Leverantörsutvecklingsprocessen
Denna process syftar till att utveckla en leverantörsbas och hitta leverantörer som kan 
stödja företagets behov av material och underentreprenörer. NPM får in förfrågningar 
från t.ex. ett projekt, internationell inköpare eller ansvariga för gruppsortiment.
Förfrågaren specificerar efterfrågan i en speciell mall som skickas till NPM och förser 
även gruppen med produktdefinition, historisk inköpsvolym och kostnad, identifiering av 
potentiella kunder och nuvarande inköpsmönster samt en uppskattning av potentiell 
inköpsvolym. NPM beslutar sedan om gruppen ska gå vidare och utvärdera möjligheterna 
med internationellt inköp för den efterfrågade produkten. NPM har efter 
marknadsanalyser i de aktuella länderna tagit fram en lista över föredragna kategorier där 
det framgår vad som är lämplig att köpa från varje marknad. När NPM får in en förfrågan 
undersöks då först om produkten redan finns i någon föredragen kategori eller om 
produkten är passande för NPM:s marknad och internationellt inköp. Därefter uppskattas 
vilka potentiella besparingar som kan göras. 
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Väljer NPM att gå vidare är nästa steg att hitta och utvärdera potentiella leverantörer. 
Gruppen utser då en ansvarig inköpare som tillsammans med förfrågaren identifierar och 
tydliggör leverantörs- och produktkraven samt summerar kriterierna som leverantörerna 
ska uppfylla. Därefter undersöks marknaden och möjliga leverantörer identifieras. Utifrån 
detta skapas en lista med potentiella leverantörer. Huvudkraven för att hamna på listan är 
att leverantören kan uppfylla följande grundläggande krav:

 Sannolikt ha förmåga att uppfylla NCC:s Supplier Assessment (SA)14, se 
utförligare beskrivning i bilaga F

 NCC:s avsedda inköpsvolym ska maximalt utgöra 30 % av leverantörens 
kapacitet

 Ha bevis på god ”know-how” och erfarenhet inom området, exempelvis genom 
referensprojekt

 Ha engelsktalande försäljnings- och orderhanteringspersonal
 Vara villig att exportera till Norden och NCC
 Uppfylla kraven I NCC:s Code of Conduct

Därutöver ska leverantören kunna uppfylla leverantörs- eller produktspecifika krav som 
tagits fram av NPM tillsammans med förfrågaren. Det handlar vanligen om att 
leverantören ska ha egen tillverkningskapacitet, kunna erbjuda teknisk support, 
försäljningsstatistik och leverera produkter enligt företagets sortimentsbehov. Andra 
viktiga delar är standarder, normer, miljökrav etc. Denna lista filtreras sedan utifrån 
kriterierna för ytterligare en lista där följande krav ställs:

 Leverantören känner till NCC och är villig att sälja direkt till företaget
 Leverantören är kapabel att exportera till NCC
 Leverantören är villig att skriva på ett långvarigt avtal med NCC (om det skulle 

bli aktuellt)
 En leverantörsutvärdering, NCC:s Supplier Assessment, har utförts och godkänts
 Leverantören har förmåga att uppfylla speciella krav som sätts upp av NPM 

tillsammans med förfrågaren, t.ex. exporterfarenhet, innehav av giltiga certifikat, 
lokalisering, indikation på en prisnivå under den nordiska nivån

De utvalda leverantörerna besöks sedan och en utvärdering genomförs. Företaget har 
strikta utvärderingskriterier, vilka skiljer sig något åt beroende på land. NCC har delat 
upp världen i fyra grupper, dessa är Norden, gamla EU-15-länderna15, de nya EU-
länderna samt resterande länder. För NPM är alla länder utanför Norden aktuella, men 
gruppen koncentrerar sig på centrala Europa (Polen, Tyskland, Tjeckien, Slovakien, 
Österrike m.fl.), Baltikum (Estland, Lettland och Litauen) samt Kina och Turkiet. Det 
finns även, som tidigare nämnts, en resurs som ansvarar för resten av världen. För gamla 
EU-15 och de nya EU-länderna är skillnaden den att uppföljningen av 
utvärderingskriterierna är viktigare för de nya EU-länderna. Utvärderingskriterierna kan 

                                               
14 SA är NCC:s interna auditsystem för utländska leverantörer och anger nivån för minimikraven som ställs.
15

Gamla EU-15-länderna: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, 
Nederländerna, Portugal, Spanien, Sverige, Storbritannien, Tyskland och Österrike
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beskrivas av skikt, där den gruppen med lägst risk har minst skikt. Huvudpunkterna i 
kvalitetsförsäkranssystemet är:

 Supplier Assessment (SA) är, som tidigare beskrivits, NCC:s interna 
granskningssystem för utländska leverantörer och anger nivån för minimikraven 
som ställs. Systemet är grundat på ISO 9000 och bilindustrins 
kvalitetssäkringssystem av leverantörer, läs mer i bilaga F. Varje utlandskontor 
har en s.k. Quality Master som har utbildats och certifierats av ett externt 
kvalitetskonsultbolag och arbetar med kvalitetssäkringen av leverantörer i det 
aktuella landet. 

 Miljö: vid ett inköp ska projektet rapportera produkten till NCC Teknik16 som då 
granskar leverantörens deklaration av produktinnehåll där leverantörer anger vad 
produkten är gjord av. 

 BSCI: detta är ett certifikat som utfärdas av ett externt kvalitetssäkringsbolag för 
leverantörer som finns i riskområden som t.ex. Ryssland, Turkiet och Kina. 
Dokumentet säkerställer att det inte finns olaglig arbetskraft i form av t.ex. barn 
eller fångar, att arbetsmiljö och arbetsvillkor uppfyller respektive lands lagar och 
regler. Detta krävs inte för leverantörer inom EU.    

Utöver dessa tre huvudpunkter finns andra system som kvalitetssäkrar själva produkten i 
form av teknisk utförande, statisk kontroll, design mm, men detta är ofta projektunikt. 
Något som dock alltid görs är att kraven för att produkten ska få användas i Sverige (om 
projektet finns i Sverige) säkerställs, dvs. att det kontrolleras att produkten uppfyller alla 
nationella krav som finns. Detta görs genom företagets kompetenscentra och NCC 
Teknik. 

Listan som fås fram över godkända leverantörer läggs sedan in i NPM:s databas och 
listan över föredragna kategorier uppdateras (företaget arbetar med att kunna använda 
inköpsportalen till detta). Därefter meddelas förfrågaren om leverantörerna. 

Listan över föredragna kategorier som beskriver vad som är lämplig att köpa från varje 
marknad nås via intranätet. För varje kategori finns vanligen information som t.ex. 
ledtider, kvalitetsstandarder, bilder på produkterna, för vissa kategorier finns även 
referensprojekt. Inom varje kategori finns även möjlighet att lägga till kommentarer för 
att på så sätt förmedla och utnyttja erfarenheter och tips. Det är många olika typer av 
material och produkter som är aktuella för internationella inköp, t.ex. stål, betong, 
armering, balkonger, filigran, granitsten, viltstängsel, bodar, elkomponenter, 
badrumsporslin, hissar, trappor, rulltrappor etc. Även vissa underentreprenörer köps in 
utomlands t.ex. murararbeten. 

Nästa steg för NPM är marknadsföra produkterna och leverantörerna inom NCC och att 
utveckla leverantörerna. Aktiviteter som ingår är t.ex. att identifiera kunder inom NCC, 
undersöka hur dessa ska nås och när marknadsföringsaktiviteter ska ske etc. I 
leverantörsutvecklingen arbetar NPM ihop med kompetenscenter för att förmedla 

                                               
16 NCC Teknik är ett stöd vid tekniska frågor, enheten är experter på teknik- och projekteringsrelaterade 
frågor och utvecklar företagets plattformar och koncept. 
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kunskap och erfarenheter samt knyta samman leverantörer med kunder inom NCC. NPM 
arbetar också för att utveckla produkten och leverantören ihop med förfrågaren och 
leverantören. Detta utvecklingsarbete handlar om att identifiera potentialen för produkten 
och marknaden, det rör sig vanligen om tekniska produktaspekter, kommunikations- och
logistikkanaler.  

Inköpsprocessen
Initiering till själva inköpsprocessen sker genom att en förfrågan skickas till NPM:s 
inköpskontor i de olika länderna där produkter finns på listan med föredragna kategorier. 
NPM för då en dialog med förfrågaren för att tydliggöra förfrågan, uppskatta tiden för 
inköpsprocessen och jämföra pris med nordiskt pris för att uppskatta potentiella 
besparingar. Vid behov kompletteras denna förfrågan med t.ex. nordiska specifikationer 
och ritningar. Därefter skickas förfrågningen till de godkända utländska leverantörerna. 
När anbuden kommit in går NPM tillsammans med förfrågaren igenom eventuella 
tekniska frågor. De tekniska kraven diskuteras och bekräftas sedan ihop med 
leverantören. Offerterna analyseras av NPM och därefter planeras förhandlingsmöte med 
leverantören. I vissa fall är även beställaren med på dessa förhandlingar där frågor som 
pris, affärs-, betalnings- och leveransvillkor, produktionsmetoder, märkning etc. 
genomgås och granskas. Sedan utvärderas de framförhandlade offerterna och övriga 
kostnader rörande t.ex. tullar, transporter etc. specificeras och beräknas. 
Rekommendation om lämplig leverantör skickas därefter till förfrågaren som tar beslut 
om köp ska göras. Vid köp hjälper NPM vanligen till att förbereda avtalet och upprättar 
tillsammans med förfrågaren en leveransplan och en kontrollplan samt specificerar 
betalnings- och leveransvillkor. Information rörande logistiken presenteras sedan för 
inblandade parter. 

Order- och leveransprocessen
Inköpsavtalet ska sedan granskas av NPM och projektets inköpsorganisation utifrån en 
checklista innehållande punkter som:

 Är kvalitén korrekt?
 Är all dokumentation enligt senaste revideringen?
 Är leveranstiden korrekt?
 Leveransvillkor verifieras, t.ex. FCA/FOB etc.
 Betalningsvillkor bekräftas
 Ett program för leverantörskontroll sätts samman
 Krav för packning och märkning gås igenom
 Kontrolleras om lastningsplan krävs
 Fråga om varuprov efterfrågas
 Tydliggör leveransadress

Sedan ska NPM gå igenom och bekräfta dessa delar med leverantören. Därefter väljs 
transportsätt. I detta skede undersöks om det krävs specialtransport och/eller speciella 
medel för lastning till följd av produktens vikt eller dimension. Det beslutas även vem 
som ska ta fram nödvändiga tillbehör för lastning. Lämpligt transportföretag väljs sedan 
ut tillsammans med projektet efter att parterna diskuterat transportslag, pris, beräknad 
ankomsttid till arbetsplatsen etc. Dessutom ska NPM gå igenom leveransplanen med både 
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leverantör och projekt och stämma av att leveransen är optimerad till det valda 
transportslaget, undersöka om leveransen berörs av någon nationell helgdag samt
bekräfta leveransdatumet.

Utifrån den upprättade kontrollplanen och en särskild checklista utförs en 
kvalitetskontroll som dokumenteras och skickas till projektet. Checklistan innehåller 
punkter så som att produkten är producerad enligt specifikationer och normer i avtalet, att 
den överensstämmer med senaste ritningen, att den har korrekta mått och att leveransen 
är i rätt kvantitet, att packning och märkning är korrekt samt att leveransplanen följs. I 
vissa fall, beroende på produkt, är inte NPM på plats och utför inspektionen, utan får 
bekräftelse om produktionsprocessen via e-mail, fax, foton etc. eller använder en tredje 
part för inspektion. Vid förstagångsinköp utför dock NPM inspektionen. 

5.5.3 Internationella inköp i projekten på NCC Construction AB
När internationella projektinköp ska genomföras är det upp till varje projekt att avgöra 
hur stor inblandning NPM ska ha i inköpsarbetet. Projektorganisationen ansvarar för att 
kontakta NPM och träffa en överenskommelse. Hur mycket stöd ett projekt behöver
varierar rejält. Detta beror bl.a. på inköpets komplexitet, projektmedlemmarnas tidigare 
erfarenheter, språkkunskaper och aktuella leverantörsmarknader. Även tillgänglig
kapacitet hos NPM påverkar omfattningen stöd ett projekt får. 

Den internationella inköpsprocessen ur ett projektperspektiv
Huvudaktörerna i denna process är:
Projekt – IPP – NPM - Leverantör

Hur inköpsverksamheten vid internationella projektinköp bedrivs kan variera något från 
fall till fall. Vanligtvis kopplas regionens internationella projektinköpare (IPP) in i
projekteringsfasen vid byggstartmötet då inköparen ihop med platschefen går igenom 
inköps- och leverantörsplanen för projektet. Där bedöms vad som är möjligt att köpa 
utomlands och om internationella inköp är möjliga med avseende på projektets tidplan. I 
vissa fall identifierar projektet utan inblandning från IPP, material som internationella 
leverantörer kan anlitas för och vänder sig därefter till IPP med inköpsplanen. Det 
förekommer även att affärs- eller entreprenadchefen är inblandade och ger uppdrag till 
IPP att utforska möjligheterna med internationella inköp till ett projekt. Tanken är att den 
internationella inköparen ska involveras i inköpen av framförallt stora material- och 
underentreprenadgrupper, eftersom små inköpsvolymer inte är lämpliga för utlandsinköp
enligt företaget. 

När produkterna är identifierade får projektet hjälp av regionens IPP att ta fram en 
förfrågan som översätts till engelska. Denna förfrågan specificeras i en speciell mall som
sedan skickas till NPM:s inköpskontor i de olika länderna. Denna mall innehåller 
specifikationer över produkten som efterfrågas så som kvantitet, dimensioner, 
produktspecifikation, produktfunktion, normer/standarder, packning och märkning, 
nuvarande prisjämförelse etc. Dessutom omfattar den uppgifter om leveransen, t.ex. 
önskat leveransdatum och leveranssätt. Därutöver bifogas tekniska specifikationer, 
ritningar etc. För att de internationella inköpskontoren ska kunna ta in offerter måste 
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beskrivningarna vara tydliga och detaljerade. Därför gör NPM en granskning kraven för 
att se om dessa är tillräckligt väldefinierade för att göra internationella förfrågningar och 
beslutar om de ska gå vidare och utvärdera möjligheterna med internationellt inköp för 
den efterfrågade produkten. NPM avgör även, som tidigare förklarats, om produkten är 
lämplig för utlandsinköp.

De internationella inköpskontoren skickar sedan ut denna förfrågan till leverantörer för 
att få in offerter. I projekten där NPM involveras kontaktas även nationella leverantörer 
av projektet. Inköpskontoren i det aktuella landet startar därefter förhandlingar med 
utvalda leverantörer och informerar projektet och koordinatorn (IPP) om hur dessa 
utvecklas. Förhandlingarna syftar till att utvärdera olika leverantörs- och 
logistiklösningar, träffa överenskommelser med leverantörer och eventuellt transportörer 
och logistiker samt att förbereda avtalsskrivning. Inkomna anbud granskas och 
utvärderas, de bästa offerterna väljs därefter ut och skickas till IPP som informerar 
projektet. 

Blir projektets beslut att gå vidare med en rekommenderad leverantör så påbörjas en 
utvärdering, som inkluderar saker som kostnad (innefattas allting), kvalité, standarder (är 
det rätt standarder), logistik, dokumenthanteringen etc. I detta läge görs också en kontroll
för att se att allt som efterfrågas är inkluderat och att leverantören har uppfattat 
specifikationen på rätt sätt. Utvärderingen görs av IPP ihop med platschefen och 
projektinköparen. De jämför utländska och svenska offerterna och väljer sedan ut den 
leverantör som anses mest lämplig. Då projektet har kommit överens med leverantören 
upprättas ett avtal. Det finns standardmodeller för avtal som används för det aktuella 
landet (avtalen skiljer sig beroende på land och kultur), ingen fastställd regel för hur 
avtalen ska utformas finns, utan det beror på hur förhandlingen utvecklar sig. 

När det gäller betalningssätt så undviks förskottsbetalningar, i största möjliga mån 
används bankgarantier. Om inte det är möjligt används en betalningsplan. Straffklausuler
inkluderas också i avtalet, företaget försöker införa sina kunders krav i dessa (har NCC
två procent vite på byggnaden, så gäller motsvarande del för leverantör utifrån hur
projektet förväntas påverkas vid t.ex. förseningar). Gällande garantivillkor försöker 
projektet få så mycket garantier som möjligt, dock är det oftast två år som gäller för 
materialinköp. Vid behov görs valutasäkringar i samband med avtalsarbetet, enligt 
företagets bestämmelser ska alla avtal över 100 000 SEK valutasäkras. Valutahantering 
sköts inom företaget av NCC Treasury17. Detta kan NPM hjälpa till med. NPM ger också 
råd om hur avtalet bör utformas och brukar skriva det första utkastet, vilket sedan 
granskas av projektet.

De internationella inköpskontoren stödjer projektet med deltagande i förhandling om inte 
annat är överenskommet. NPM kan även hjälpa projektet med leveransen till 
byggarbetsplatsen, antingen står leverantören för transporten eller så hittar NPM 
alternativt IPP lämplig transportör/logistiker. För att få en lyckad leverans ska NPM i ett 
tidigt skede hålla en tät dialog med projektet, främst IPP och/eller platschefen, och 

                                               
17 NCC:s centrala enhet för finansiering som koordinerar och hanterar företagets finansiella flöden och 
tillhörande risker.   
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därigenom få information om hur materialet ska levereras, antalet delleveranser, hur 
materialet ska vara packat och märkt samt när leveransen ska anlända till arbetsplatsen. 
NPM gör vanligtvis en slutkontroll hos leverantören innan lastning och är oftast med vid 
lastningen för att se till att allt kommer med och att inget går sönder. 

För att säkerställa avtalad produktkvalitet, miljöprestanda, att kontrollplanen följs och att 
tiderna hålls ska NPM utföra en tillverkningskontroll. Där de ska se till att leverantörens 
produktion överensstämmer med specifikationerna. Projektet gör en överenskommelse 
med NPM om hur och vem som ska genomföra tillverkningskontrollen. I vissa fall 
besöker projektet leverantören och undersöker då fabriken för att se hur produktionen 
fungerar. När det gäller kontroller av myndighetskrav (t.ex. bärande konstruktioner, 
elsäkerhet) anlitas NCC Teknik eller annan teknisk konsult. När dessa delar är 
genomförda kan projektet göra avrop enligt den bestämda leveransplanen. Själva 
importhanteringen med saker som tullar och myndighetskrav ansvarar NPM för. Den 
internationella inköparen avslutar sedan projektet i NPM-loggen, där dokumentation över 
finansiella besparingar läggs in. NPM-loggen är en databas, ett uppföljnings- och 
mätverktyg som används vid internationella inköp. När ett projekt vill göra en förfrågan 
så registrerar någon i projektorganisationen (vanligen IPP) detta i loggen. Resulterar 
förfrågan sedan i ett köp redovisas besparingen där.

För att säkra kvalitet och kvantitet ska mottagningskontroller utföras när leveransen 
anländer till arbetsplatsen. Om avtalet innehåller leveransklausuler som innebär annan 
riskövergång än vid projektet ska mottagningskontroll göras vid fler tillfällen, t.ex. vid 
urlastning från fabrik och vid ankomst till arbetsplatsen. Vem som ansvarar för dessa 
kontroller ska överenskommas mellan projektet och NPM. Skulle det vissa sig att 
leveransen är felaktig på något sätt, så som avvikande mängd, bristande kvalitet, skadat 
material eller försenad leverans ska en reklamation göras till parten som orsakat 
avvikelsen. Det kan t.ex. vara leverantören, transportören eller någon logistikenhet. NPM 
hjälper projektet med översättning och kontakt med leverantör om så önskas. Gäller 
reklamationen transporten så ska NCC Group Risk Management18 kontaktas för att 
undersöka eventuellt tillämpning av försäkring. Garantifrågor kan i vissa fall bli aktuella.
Uppkommer fel under garantitiden ska projektet informera NPM och kan då vid behov få 
hjälp med att kontakta leverantören.

När inköpet är genomfört är tanken att projektet ska utföra en uppföljning och 
leverantörsbedömning. Syftet med denna är att samla erfarenhet från det genomförda 
inköpet och på så sätt få ett underlag för erfarenhetsåterföring till kommande projekt och 
den internationella inköpsorganisationen. Dessutom ska leverantörsutvärderingen fungera 
som underlag för NPM och leverantören så att dessa vid behov kan utveckla och förbättra 
sina prestationer samt ta vara på de delar som fungerat.

                                               
18 NCC Group Risk Management är en enhet inom företaget med specialkompetens inom försäkringsfrågor 
och riskhantering.
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6. Intervjuer
I detta kapitel presenteras vad som framkommit under intervjustudien på NCC 
Construction Sverige AB. Här redogörs vilka möjligheter, risker, problem och kostnader 
som respondenterna på företaget upplever är kopplade till internationella inköp kontra 
nationella samt information och synpunkter som framkommit kopplat till projektens
leverantörsval och inköpsuppföljning.

6.1 Möjligheter med internationella inköp
De främsta fördelarna som företaget upplever med utlandsinköp är att det finns möjlighet 
att sänka inköpskostnaderna genom att hitta material till lägre prisnivåer än i Sverige, 
bryta ineffektiva inköpsmönster och etablera alternativa leverantörskanaler genom 
direktinköp från tillverkare. De internationella inköpen kan därför innebära lägre 
inköpskostnader än då köpen görs från svenska leverantörer genom befintliga kanaler. 
Lägre inköpskostnader innebär att byggkostnaden i projekten blir mindre och detta 
resulterar i att företaget kan lämna mer konkurrenskraftiga anbud och få fler projekt. Att 
använda utländska leverantörer ger dessutom företaget en bredare leverantörsbas, vilket 
innebär en större valmöjlighet och att projekten kan få tag på material även vid 
bristsituationer på hemmamarknaden. Utländska leverantörer kan, enligt några 
respondenter, ofta erbjuda kortare leveranstider än nationella leverantörer vilket 
underlättar för projekten och ger dem möjlighet att hålla tidplanerna. En annan fördel 
som företaget ser med utlandsinköp är att utländska leverantörer ökar konkurrensen och 
bidrar till att pressa ner nationella leverantörers priser. 

Ännu en viktig positiv aspekt kopplad till internationella inköp som nämns av några 
internationella inköpare är att företaget får större möjlighet att kontrollera att 
leverantörens personal arbetar under förhållanden där det aktuella landets lagar och regler 
följs. Då inköp görs via leverantörer som i sin tur köpt material internationellt kan inte
företaget själv kontrollera under vilka förhållanden som produktionen sker. Genom 
direktimport kan företaget därför ta ett socialt ansvar, vilket inte är möjligt i samma 
omfattning när inköp görs från grossister (materialet som köps i Sverige är ofta 
importerat). Ytterligare en fördel med att köpa direkt från tillverkaren är att transporterna 
då kan kontrolleras och effektiviseras vilket inte är möjligt om inköp görs från senare led 
i värdekedjan.

År 2008 gjorde 98 platschefer internationella inköp och den genomsnittliga besparingen
var ca 18 procent. Dessa siffror gäller dock inköp av både byggmaterial och 
underentreprenörer. Ungefär 10 procent av dessa inköp har genererat negativ respons från 
platschefer och inköpare till den internationella inköpsorganisationen (NPM eller IPP). 
Merparten, runt 90 procent, av de internationella inköpen kan utifrån detta antas ha varit 
lyckade. Det finns många exempel på framgångsrika utlandsinköp inom företaget där 
valet av utländska leverantörer har varit fördelaktigt för projekten och inneburit en 
besparing. I de exempel som ges har detta berott på faktorer som t.ex. konkurrenskraftiga 
priser, hög produktkvalitet, certifierade produkter, punktliga leveranser, korta
leveranstider, materialtillgång vid bristsituation på hemmamarknaden, inga mellanhänder 
utan direktleverans från tillverkare, etablerade relationer och upprättade inköpsrutiner 
med leverantören.



58

6.2 Risker kopplade till internationella inköp
De risker som upplevs vara kopplade till projektens utlandsinköp enligt vad som 
framkommit under intervjuerna är främst logistikrisker, finansiella risker, kommersiella 
risker och produktrisker samt kulturella och vissa språkliga risker, däremot anses inte 
politiska risker vara något större problem för projekten. 

Logistiken är en stor del i ett inköp och kan påverkas av många yttre faktorer och är 
därför alltid ett riskområde som kan resultera i problem, enligt merparten av de 
intervjuade. Särskilt vid stora inköp och långa avstånd upplevs risken vara stor.
Risknivån har även att göra med vilken sorts material som köps. Är det t.ex. en container 
med plywoodskivor som kommer några dagar för sent, spelar inte det så stor roll 
eftersom det inte påverkar produktionen nämnvärt. Men gäller det en betongstomme där 
det krävs leveranser varje dag för att kunna ha en löpande produktion, är punktliga 
leveranser väldigt viktigt. Om stor leveransosäkerhet finns gäller det för projektet att ha 
god framförhållning och se till att ha något lager på plats för att minska risken för 
problem, uppger ett par internationella inköpare. Den generella uppfattningen är att det 
alltid finns en risk att inte leveransen dyker upp som planerat, att den är felaktig eller 
skadad, eftersom många faktorer kan ställa till problem. Därför är det viktigt att ha en 
reservplan och att alltid dubbelkolla och verifiera att en korrekt leverans kommer på 
avtalat datum.  

Produktkvalitet upplevs utgöra en risk enligt merparten av respondenterna. Det är främst 
vid första inköpet som en viss osäkerhet finns, denna minskar med antalet inköp som görs 
från leverantören i fråga. En annan risk kopplad till produkten, som merparten av de 
intervjuade uppger, är det faktum att projekten förväntar sig vissa saker, sådant de tar 
förgivet eftersom det är standard eller normer etc. i Sverige, som inte utländska 
leverantörer är vana vid på sin hemmamarknad. Det kan t.ex. gälla vem som står för 
lyftdon, om det ingår skruv och vilken typ av skruv, om det ska finnas lyftslingor med i 
leveransen, hur stor lyftkapacitet projektet har och om leverantören är medveten om 
detta. I specifikationen kan det exempelvis stå att produkten inte får ha vassa kanter, men 
vad en vass kant betyder i andra länder är inte helt givet. Produkten ska i vissa fall packas
för att ligga utomhus i några månader innan den används, detta är inte heller självklart 
utomlands. Särskilt när en produkt köps för första gången så är det svårt att fånga upp alla 
dessa punkter, eftersom sådant oftast fås automatiskt från svenska leverantörer och inte 
behöver diskuteras. Projekten är därför inte vana vid att vissa saker måste tydliggöras
vilket innebär att sådana detaljer lätt kan glömmas bort. 

Eftersom alla dessa frågor kan betyda extrakostnader om de klargörs av projekten finns 
stora risker kopplade till köpspecifikationen. Produktkvalitet bör inte vara något problem 
så länge som tydliga specificeringar görs förklarar respondenterna. Men platscheferna 
upplever att det är svårt och tidskrävande att utforma kompletta och detaljerade 
specifikationer eftersom vana saknas. Några platschefer upplever att språket är ytterligare 
en försvårande faktor. Ett par av de intervjuade nämner att det sällan är leverantören som 
är orsaken till felaktiga produkter eller bristande produktkvalité. Utan att det är projekten 
som tagit saker förgivet, förbisett detaljer och inte specificerat tillräckligt tydligt. Men 
eftersom länderna skiljer sig åt, har olika språk, kultur, arbetsmetoder, standarder, normer 
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etc. och erfarenhet kring detta saknas bland projekten är det ingen enkel uppgift att få 
med allt i specifikationen, förklarar respondenterna.

Valutarisker finns alltid vid utlandsinköp och dessa kan äventyra projektekonomin, 
särskilt när det ekonomiska läget är instabilt. Detta har företaget löst genom att alla avtal 
som innebär ett belopp över 100 000 SEK valutasäkras, på så sätt elimineras dessa risker, 
förklarar en internationell inköpare. Merparten av de intervjuade upplever att det finns 
stora finansiella och kommersiella risker eftersom företaget är ute på outforskat vatten 
och det är ofta svårt att få referenser. Det är flera riskfaktorer som därför inte går att 
skydda sig emot. Dessutom är det fler parametrar att tänka på i jämförelse med vid 
nationella inköp eftersom spelreglerna är annorlunda och ingen större erfarenhet om detta 
finns bland projekten. Det finns därför en risk att viktiga saker förbises vilket kan 
resultera i problem. 

Den generella uppfattningen är att samtliga risker kan minskas om allt görs rätt från 
början, men det är en svår och tidskrävande process att få med och tänka på allt. Även om 
allt görs korrekt från start går det inte att helt skydda sig mot alla risker, det finns alltid 
vissa områden som kan orsaka problem förklarar respondenterna. Några respondenter 
nämner att detta även gäller vid nationella inköp men inte i samma omfattning eftersom 
det då inte är lika många parametrar att beakta och riskprofilen är därför annorlunda.
Dessutom finns rutiner och inarbetade tillvägagångssätt vid denna typ av inköp vilket 
minskar risken att något går fel.

6.3 Svårigheter med internationella inköp
De internationella inköparna upplever att den egna organisationen, vissa platschefers och 
inköpares inställning och bristande engagemang, utgör ett problem. Det finns en negativ 
inställning hos en del platschefer och inköpare vilket försvårar utlandsinköpen. Många av 
dessa har jobbat länge och skapat rutiner för inköp och etablerat relationer med 
leverantörer. Därför kan det vara svårt med utlandsinköp, enligt de internationella 
inköparna, eftersom det dels innebär en förändring och dels upplevs vara en mer 
komplicerad process, vilket resulterar i en osäkerhet hos de inblandade. Vidare förklarar 
de att det är bekvämt med gamla rutiner kring inköp och leverantörer för projekten. Detta 
är huvudorsaken till negativismen mot internationella inköpen enligt några av de 
internationella inköparna.

Utlandsinköp kräver enligt intervjuerna i de flesta fall en större arbetsinsats från samtliga 
inblandade, främst vid förstagångsinköpen, eftersom dessa ställer högre krav på 
projektering och tydliga specifikationer, kontroller, avstämningar etc. Vilket gör 
processen mer tidskrävande och komplicerad för projekten. Det kan därför i vissa fall 
vara svårt att få projekten att utnyttja möjligheten till utlandsinköp enligt de 
internationella inköparna, trots att det många gånger finns goda referensprojekt och 
uppgifter över material som andra projekt har gjort besparingar på. Platscheferna känner 
ett ansvar för sina projekt och vill därför minska riskerna och osäkerheten och ha så få 
störningar som möjligt och utlandsinköp upplevs oftast som en större risk. Vilket talar för 
de nationella inköpen, förklarar en internationell inköpare. Merparten av de 
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internationella inköparna upplever dock att inställningen på senare tid har blivit bättre 
och att fler verkar intresserade av att prova på internationella inköp.

En annan svårighet som beskrivs av en internationell inköpare är att 
förfrågningsunderlaget i vissa fall är bristfälligt vilket medför att offerterna som fås in är 
svårbedömda. Det är därför viktigt med tydliga och kompletta förfrågningsunderlag 
eftersom det ofta ger offerter som är enklare att utvärdera och jämföra, vilket innebär att
det blir lättare att välja den mest lämpliga leverantören. Det krävs bl.a. av denna 
anledning en större arbetsinsats vid utlandsinköp, de är mer komplicerade och tar därför 
oftast längre tid i anspråk förklarar den internationella inköparen. Detta är en bidragande 
orsak till att vissa hellre gör nationella inköp. Enligt ett par platschefer kan det vara svårt
att hinna med och förbereda alla delar ordentligt inför ett utlandsinköp eftersom det ofta 
är tidspress i ett projekt och många aktiviteter som platschefen ska hinna utföra. Därför 
upplevs det ofta mer fördelaktigt med nationella inköp, som dessutom innebär en lägre 
risk.

Samtliga platschefer uppger att det krävs mer kontroller vid utlandsinköp, eftersom inget 
sker per automatik. Olika språk, kulturer, standarder och arbetsmetoder kan ställa till 
problem. Det är risk för missförstånd eftersom det inte är säkert att parterna pratar om 
och menar samma saker. Därför gäller det att dubbelkolla och noggrant granska 
leverantörens ritningar och avtalet samt att vara extra tydlig kring alla delar i inköpet. Det 
finns alltså en viss osäkerhet bland platschefer inför utlandsinköp. Vid nationella inköp 
vet platscheferna oftast precis vad de får, vid utlandsinköp försvinner denna trygghet och 
de måste ifrågasätta om leverantören verkligen förstår hur projektet vill ha det. Saker är 
inte längre självklara. Allt måste specificeras och förtydligas, t.ex. ritningar, 
beskrivningar etc., så att inget blir fel, eftersom utländska leverantörers tolkningar och 
tillvägagångssätt kan skilja sig från svenska. Uppfattningen hos platscheferna är därför att 
det tar längre tid för dem att förbereda och genomföra utlandsinköp och att dessa kräver 
mer uppmärksamhet, kunskap och arbete än nationella inköp. 

Ett annat bekymmer, som större delen av platscheferna anger, är att det kan vara svårt för 
dem att rätta till en leverans som på något sätt är felaktig. Det upplevs ofta vara mer 
komplicerat med garantier och reklamationer vid utlandsinköpen i jämförelse med inköp 
från svenska leverantörer som det enkelt går att ringa och lösa problem. Därför får 
problem kopplade till utländska leverantörer oftast lösas på arbetsplatsen, t.ex. justering 
av felaktigt material, vilket resulterar i extra kostnader. I vissa fall anlitas svenska 
leverantörer för att rätta till felaktigheter eftersom det är enklare än att kontakta den 
utländska leverantören, uppger ett par platschefer. Även merparten av de internationella 
inköparna upplever att reklamationer och garantier kan vara en omständlig process. Men 
förklarar att reklamationer och garantier oftast inte är något stort problem och att dessa 
delar för det mesta har fungerat i slutändan, men att detta ofta tar lite mer tid än vid 
nationella inköp. 

Ytterligare ett problem som några av platscheferna tar upp är att det är många aktörer 
inblandade vid utlandsinköp och att det därför är lätt att information försvinner eller 
förändras på vägen från platschefen till leverantören. Tanken är att platschefen ska ha 



61

direktkontakt med leverantören och få stöd från den internationella inköparen samt NPM. 
Detta har dock inte alltid fungerat, utan det har i vissa fall blivit en situation med 
platschefer på ena sidan och NPM samt IPP på andra, uppger några internationella 
inköpare. En del platschefer upplever att de internationella inköparna är duktiga på att 
förmedla kontakten med utländska leverantörer men att de sedan har svårt att förmedla
svenska krav till utländska, eftersom de inte alltid behärskar tekniken fullt ut. De 
förklarar vidare att platschefen bör ha direktkontakt med leverantören eftersom han/hon
besitter den tekniska kunskapen och för att undvika missförstånd orsakade av antalet 
aktörer i kedjan. Men det förutsätter att platschefen och leverantören behärskar språket.
Enligt intervjuerna känner vissa platschefer en viss osäkerhet kopplat till språket vilket 
gör detta svårt. I Sverige är kommunikationen enklare eftersom platschefen utan 
svårighet kan ringa till leverantören och få material levererat och saker korrigerade, vid 
utlandsinköp är fler led inblandade och det kan ställa till problem. Runt hälften av de 
intervjuade uppfattar språket som en stor svårighet, att det är svårt att kommunicera, 
eftersom det finns många platschefer som inte kan, eller vill, prata engelska (många äldre 
PC) och ha direktkontakt med leverantören. De internationella inköparna upplever inte 
språket som något större problem för dem själva eftersom alla affärer görs på engelska, 
men att vissa platschefer och inköpare kan ha problem på grund av språket. Samtliga 
intervjuade nämner de kulturella skillnaderna mellan länderna som en faktor som kan 
orsaka problem. Det kan lätt bli feltolkningar och andra bekymmer kopplade till olika 
standarder, lagar, arbetssätt etc. 

Problem kan uppstå även med svenska leverantörer men sällan i samma omfattning som 
vid utlandsinköp, förklarar merparten av platscheferna. Det blir mer fel vid utlandsinköp 
pga. olika standarder och normer, lagar och regler, långa avstånd, olika kulturer och 
språk. I Sverige finns en viss standard vilket innebär att det alltid går att få tag på en 
reservdel, det är inte säkert att samma standard används i utlandet, så reservdelarna 
kanske inte passar, förklarar några platschefer. Produkterna kan skilja sig åt, det kan t.ex. 
handla om olika dimensioner, materialval som gör att produkten ser annorlunda ut eller 
att den inte passar, säger en platschef. Därutöver uppger flera av platscheferna att 
annorlunda lagar och regler gör att standardavtal inte kan användas utan bör utformas 
något annorlunda än vad projekten är vana vid och det är fler saker som måste inkluderas 
till följd av de ökade riskerna som utlandsinköp innebär. Vilket innebär att dessa inköp 
kräver mer uppmärksamhet och arbete samt även juridisk kunskap. 

Företaget har gjort många lyckade utlandsinköp men också ett mindre antal där utfallet 
inte blev lika tillfredsställande, baserat på den negativa respons som NPM och de 
internationella inköparna har fått från projekten. Av det som framkommit under
intervjuerna är det generellt framförallt bristande specifikationer, att saker tagits förgivna
och att detaljer missats, som orsakat problem för projekten. I några fall har det 
förekommit monteringsproblem pga. ländernas olika arbetsmetoder. Andra problem som 
uppstått har varit kopplade till logistiken/transporten t.ex. att leveransen varit försenad.
Ett annat exempel är att godset skadats vid urlastning då detta krävt särskild hantering 
vilket projekten inte varit medvetna om.
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6.4 För- och nackdelar med nationella kontra internationella leverantörer
Fördelar med svenska leverantörer är enligt platscheferna som intervjuats att de pratar 
svenska, det är lätt att kommunicera med dem då de använder samma vokabulär och 
problem kan snabbt lösas eftersom leverantören kan komma till arbetsplatsen och 
undersöka samt diskutera dessa. Merparten av platscheferna uppger också att svenska 
leverantörer har en större tillgänglighet och kan ge snabbare respons samt bättre service
eftersom de är verksamma i Sverige. Dessa delar är viktiga för projekten. Platschefen kan 
enkelt prata direkt med leverantören och på så sätt kapas mellanled och risken för att 
information försvinner eller ändras på vägen elimineras. Dessutom är projekten vana vid 
att göra nationella inköp och har rutiner för hur dessa ska gå till, vilket innebär att det är 
enklare och mindre tidskrävande än att köpa utomlands där kunskap och erfarenhet kring 
inköpsprocessen saknas, förklarar platscheferna. Även om platschefen hinner genomföra 
utlandsinköp så kan detta i vissa fall innebära att mindre tid läggs på andra uppgifter 
vilket kan påverka projektet genom att andra delar åsidosätts eller prioriteras bort vilket 
kan medföra problem, förklarar några platschefer. 

En annan fördel med svenska leverantörer, som ett par platschefer uppger, är att de flesta 
har samma produktkvalitet, dvs. att spektret av olika kvalitetsnivåer inte är särskilt brett.
Vilket innebär att det är ganska enkelt att handla upp produkter, även vid 
förstagångsinköp, eftersom projekten vet ungefär vad de kan förvänta sig att få. Vidare 
förklarar en av dessa att det ofta finns ett större spann av olika kvalitet utomlands, därför 
krävs extremt noggranna handlingar på vad som efterfrågas och grundliga kontroller. 
Mycket tid måste därför läggas ner för att det ska bli rätt. Det krävs kunskap och 
projekten måste egentligen gå på en del av missarna för att lära sig.

För projekten upplevs det därför i många fall, dock i viss utsträckning beroende på 
produkt och situation, vara mer fördelaktigt att kunna göra inköp från nationella och 
lokala leverantörer, framförallt vid förstagångsinköpen från leverantörer. T.ex. uppfattas
att JIT-leveranser är enklare att få, vilket är något som projekten kan dra fördel av, 
eftersom arbetsplatserna ofta är beroende av små leveranser med korta ledtider och hög 
leveransprecision. Vid utlandsinköp krävs en stor framförhållning vilket gör det svårt att 
tillgodose detta behov. Även de längre avstånden talar emot detta. En annan viktig
anledning är att inköpsprocessen är avsevärt enklare och mindre tidskrävande, enligt 
merparten av platscheferna. Ytterligare en fördel är att det oftast finns någon att fråga hur 
leverantören har fungerat. När det gäller utländska leverantörer saknas ofta referenser och 
det kan vara svårt att få information om leverantörens prestation vilket innebär en större 
osäkerhet.

6.4.1 Problem med svenska leverantörer
De vanligaste förekommande problemen för projekten med svenska leverantörer är 
leveranstider och kvalitetsbrister, enligt intervjuerna. Det händer dessutom att material är 
restnoterat (ofta pga. att svenska leverantörer är beroende av utländska 
materialleverantörer), vilket kan orsaka problem om materialet ska byggas in innan andra 
delar kan påbörjas. Dessutom kan det vara problem kopplade till lossningen, gällande 
vem som ansvarar för godset om det försvinner, skadas etc. Felaktiga leveranser 
förekommer också, vilket kan ställa till problem på arbetsplatsen.     



63

Det största problemet är prisnivåerna, vilket är en starkt bidragande orsak till att företaget 
satsar på internationella inköp. Svenska leverantörer har ofta högre materialpriser är 
utländska. För vissa materialtyper kan det dessutom vara långa leveranstider från 
nationella leverantörer. Om svenska leverantörer har rimliga materialpriser och 
leveranstider är det bättre att köpa på hemmamarknaden, tyvärr är situationen sådan att 
prisnivån är hög på många svenska leverantörers byggmaterial och det krävs konkurrens 
för att påverka denna, uppger några platschefer. Att satsa på internationella inköp är en 
möjlig åtgärd för att göra detta. Men det krävs en rejäl arbetsinsats för att få till och i 
vissa fall en del komplikationer, vilket kan vara kostsamt, förklarar merparten av 
platscheferna.     

6.5 Vad krävs för att lyckas med internationella inköp?
Enligt den generella uppfattningen är god framförhållning och planering själva nyckeln 
till ett lyckat inköp, därför gäller det att lägga ner tid på denna. Vidare förklarar 
respondenterna att detaljerade produkt- och leverantörsspecifikationer är en nödvändig
förutsättning. Eftersom standarder, normer och arbetssätt ofta skiljer sig mellan olika 
länder är det oerhört viktigt att detaljerade, egentligen övertydliga, specifikationer 
används för att undvika missförstånd och felaktiga leveranser. Det gäller att inte ta saker
för givet, delar som är självklara i Sverige behöver inte alls vara givna i andra länder. 
Detta ställer enligt respondenterna höga krav på att kommunikationen mellan platschefen 
och den internationella inköparen fungerar väl. En engagerad projektorganisation är 
därför en avgörande del för att lyckas med utlandsinköp, enligt de internationella 
inköparna. De inblandade måste arbeta tillsammans, det fungerar inte om någon länk 
faller bort. Det är av stor vikt att alla inblandade är engagerade och att projekten är 
införstådda med att det finns en risk att affären inte alltid går som förväntat, ibland 
uppstår problem. Finns en förståelse för riskerna är det lättare att lösa problemen som 
inträffar. 

Merparten av respondenterna uppger att det är viktigt att det finns en kontinuerlig dialog 
mellan projektinköparen, platschefen och inköparen inom NPM för att lyckas med 
inköpen. Projektinköparen och framförallt platschefen på projektet är insatt i projektets 
förutsättningar, tekniken och svenska normer och krav. Att information om sådana delar 
förmedlas är en förutsättning för att undvika problem. Erfarenheter har visat att om inte 
de inblandade är intresserade så bör inte utlandsinköp genomföras, säger de 
internationella inköparna. Därför är det viktigt att inte tvinga projekten till utlandsinköp
för att en viss kvot ska uppfyllas, utan låta de som inte vill få avvakta. 

Flera internationella inköpare nämner att det gäller att de inte släpper initiativet. 
Företaget är i början av satsningen på utlandsinköp, många saknar kunskap och 
erfarenhet. Därför är det särskilt viktigt att den internationella inköparen tar ansvaret och
följer upp samt stämmer av alla delar under processen. Det är av stor vikt att den 
internationella inköparen ser platschefer och projektinköpare som kunder, dvs. sätter 
projektet i fokus, ger en god service och finns tillgänglig som en resurs för projektet. Det 
gäller att inte nöja sig med att kontraktet är påskrivet utan att följa upp affären. Merparten 
av denna yrkesgrupp nämner att en annan viktig del i den internationella inköparens
arbete är att se till att projekten är noggranna med att kontrollera och stämma av, 
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eftersom det inte med utländska leverantörer inte går att ta saker förgivet på samma sätt 
som med de svenska. Kontroll av leverantören, produkten, avtalet, handlingarna, 
mottagnings- och kvalitetskontroll etc. måste utföras för att förhindra att problem uppstår. 

Andra viktiga saker är att all märkning är på engelska, att en noggrann leveransplanering
utförs och att det är angivet hur material ska packas och märkas m.m., samt att alla 
dokument är översatta. Dessutom bör det kontrolleras om delleveranser är önskade av 
projektet och att transportkostnaden är noggrant beräknad utifrån projektens önskemål 
kring leveransen och produktens vikt och dimension. I vissa fall kan transportkostnaden 
utgöra upp till 50 procent av priset, vilket inte är något problem om det är medräknat från 
början förklarar en internationell inköpare. Men problem uppstår ofta med denna 
beräkning, särskilt när transportkostnaden beräknas utifrån råvikt. T.ex. en lastbil från 
Europa tar 24 ton, men det innebär inte att den kan ta 24 ton stålstomme eller filigran, det 
beror helt på hur produkten ser ut. Kanske får bara 10 ton av materialet plats, vilket 
innebär att det krävs fler lastbilar. En svårighet är alltså att uppskatta antalet bilar i 
anbudsskedet, därför gäller det att vara noggrann med detta.

För att öka leveranssäkerheten är det viktigt att den internationella inköparen försöker 
kontrollera och sedan avisera arbetsplatsen om leveransdatum. Vad gäller montage- och 
bruksanvisningar bör den internationella inköparen se till att dessa är lätta att följa för att 
på så sätt underlätta för arbetsplatsen. Det är viktigt att den internationella inköparen 
lyssnar och hör efter på arbetsplatsen hur de vill ha saker. T.ex. hur platschefen vill ha
materialet levererat och märkt samt stämmer av om det exempelvis behövs någon kran 
för leveransen. Sedan gäller det att följa upp processen och undersöka om allt har 
fungerat. En internationell inköpare nämner att de i hennes region har varit dåliga med 
översättningar och tagit förgivet att platschefer behärskar engelska, vilket har orsakat 
problem på arbetsplatsen. Just montageanvisningar och översättningar är därför något de 
håller på att jobba med för att förbättra dessa.

För att utlandsinköpen ska fungera gäller det, enligt merparten av plastcheferna, att ha 
gjort en bra planering med en liten buffert. Vidare förklarar de att det även kan vara
lämpligt att lägga på en riskpeng för att ha resurser om problem skulle uppstå, eftersom 
de upplever att risken för att något går fel är större än vid nationella inköp. Att 
reservplaner arbetas fram inför ett utlandsinköp är också lämpligt uppger några 
platschefer.   

Orsaker till att inköpen har gått bra enligt platscheferna är t.ex. att produktens krav var 
enkla och att specificeringen därför var lätt att utforma, att företaget hade lokal 
representant som kontrollerade produkten, att de tog stöd av de internationella inköparna, 
att saker som brukar orsaka problem täckts upp från början, att ett grundligt förarbete 
genomfördes, att platschefen hade direktkontakt med leverantören samt att tidigare 
erfarenheter utnyttjades. Ytterligare en sak som en platschef nämner som en orsak till att 
det är möjligt att göra lyckade utlandsinköp är att företaget verkligen satsar på 
internationella inköp och att det därför finns resurser som kan stödja projekten. En annan 
viktigt aspekt, som merparten av de internationella inköparna uppger, som gäller både 
nationella och internationella inköp är att när en relation har arbetats upp med 
leverantören i fråga så fungerar oftast inköpen problemfritt. Därför är det framförallt vid 
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de första inköpen från en leverantör som saker kan gå fel och resultera i tillkommande 
kostnader. Detta nämns även av ett par platschefer. 

6.6 Offertutvärdering och val av leverantör
När projektet har fått in de utvalda offerterna från NPM har det internationella 
inköpskontoret utvärderat leverantören, som tidigare beskrivits. Projektet jämför då dessa 
med de svenska offerterna och det undersöks om allt är inkluderat i offerten, ifall de kan 
jämföras rakt av eller om något måste läggas till. Offerterna nollställs, i den mån det är 
möjligt, för att de ska bli ekonomisk jämförbara. Det upplevs dock av merparten av de 
tillfrågade att det är svårt att göra en jämförelse eftersom det är så pass många fler 
faktorer att ta hänsyn till och beakta vid utlandsinköp i kombination med att erfarenhet 
ofta saknas. Många av dessa faktorer är svåra att sätta en kostnad på vilket gör en 
ekonomisk jämförelse komplicerad. I bedömningsunderlaget vid valet av leverantör är 
det viktigt att ha fångat upp och inkluderat alla extra parametrar som kan tillkomma, 
förklarar respondenterna. Viktiga parametrar att ta hänsyn till vid offertutvärdering är
t.ex. leveranstid, leveranssäkerhet, transportkostnader, betalningsvillkor, att det finns 
referenser inom företaget eller Skandinavien (finns referenser har leverantören redan gått 
igenom detta en gång vilket underlättar inköpet) och eventuella tillkommande kostnader
kopplade till utlandsinköpen som normalt inte uppstår (dvs. vid nationella inköp) samt 
riskerna.

6.6.1 Viktiga parametrar vid valet av leverantör
Pris, kvalitet och leveranssäkerhet nämns av samtliga som de viktigaste parametrar vid 
val av leverantör. Den generella uppfattningen är att priset är den avgörande parametern i 
de allra flesta fall. Leverantören som lämnar det lägsta offertpriset blir oftast vald. 
Merparten av platscheferna uppger att det måste finnas möjlighet att göra en rejäl 
besparing med inköpet annars är det inte värt riskerna och arbetet som utlandsinköpen
innebär. En generell uppfattning är att ett problem vid valet är att det sällan finns 
referenser, ingen att fråga om hur leverantören fungerar. Om företaget har tidigare 
erfarenhet från en leverantör och vet att den fungerar faller ofta valet på den framför en 
ny och okänd även om den senare erbjuder ett lägre pris. Eftersom tid och resurser redan 
lagts ner på utvärdering och för att få inköpet att fungera är risken för problem mindre
och i slutändan blir totalkostnaden oftast lägre när en känd leverantör används. En annan 
viktig parameter är leveranssäkerheten, eftersom det i många fall, beroende på t.ex. 
produkt och tidplan, kan bli kostsamt om inte materialet levereras i tid. Även 
produktkvalitet upplevs av samtliga respondenter som en viktig parameter, uppfyller inte 
produkten kraven på kvalitet kan inte leverantören anlitas. Leverantörerna måste kunna 
uppfylla alla de krav som företaget har från sina kunder. Om någon leverantör kan 
erbjuda kortare leveranstider kan det i vissa fall avgöra valet eftersom detta innebär att 
projektet enklare kan färdigställas i tid. I några fall är, enligt ett par av platscheferna, 
direktiven från ledningen, dvs. att varje affärsområde ska göra utlandsinköp för en viss 
summa, en påverkande faktor vid valet av leverantör.

6.6.2 Initial uppskattning av besparingen inför valet av leverantör
För att initialt uppskatta den potentiella besparingen med utlandsinköp jämförs vanligtvis 
bästa svenska offertpris med det internationella offertpriset inklusive eventuella 
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transportkostnader. Merparten av de tillfrågade anser att detta är ett lämpligt sätt att 
uppskatta besparingen i första skedet och att det svårt att göra på annat vis eftersom 
utfallet aldrig är känt från start. Någon nämner också att det är på detta sätt svenska 
leverantörer bedöms, ingen ytterligare värdering över kostnader görs när kontrakt med 
svenska leverantörer skrivs, och därför bör också utländska bedömas på samma sätt för 
att det ska bli rättvist. 

För att valet ska falla på en utländsk leverantör bör det enligt platscheferna i studien 
finnas en rejäl prismarginal mellan nationell och internationell offert, inköpet måste 
innebära en stor besparingsmöjlighet. När projekten gör den slutliga bedömningen vid 
jämförelsen mellan bästa svenska och utländska anbud läggs ofta ett visst riskpålägg till 
de utländska offerterna eftersom merparten av platscheferna och inköparna i studien
förklarar att dessa i många fall innebär ökade kostnader för projektering och andra 
aktiviteter kopplade till inköpet samt att det finns en större risk för problem. Merparten 
av platscheferna försöker att bedöma helheten, inte bara se på själva offertpriset utan göra 
en uppskattning av kostnaderna från förberedelse tills det är färdigmonterat och lägger 
därför till ett belopp som uppskattas tillkomma för den extra arbetstiden som läggs ner 
och för riskerna de upplever finnas vid inköpet. Vilken summa som läggs till för risker 
och den extra arbetsinsatsen skiljer sig mellan de olika projekten och inköpen. Det finns 
ingen generell metod för hur riskerna bedöms och kostnadspålägget uppskattas, vad som 
inkluderas, eller hur stort det bör vara, utan varje projekt gör sin egen bedömning utifrån 
sin egen risk- och kostnadsuppfattning. Pålägget beror i stor utsträckning på vilken 
produkt som köps och från vilket land inköpet görs samt om det finns referenser. 

Alla projekt lägger inte till något riskpålägg, två av de tillfrågade platscheferna jämför 
offertpriserna rakt av utan att bedöma och lägga på något för eventuella risker och 
tillkommande kostnader. Samtliga uppger dock att det bör vara en rejäl prismarginal för 
att utlandsinköp ska bli aktuellt, så indirekt har alla en viss riskmarginal. Vad detta 
innebär i siffror finns inget generellt svar på. Mellan 20-40 procent nämndes av några 
platschefer som en rimlig marginal.    

6.7 Kostnader för projekten vid internationella inköp
Vilka kostnader som vanligen uppkommer för projekten vid utlandsinköp av 
byggmaterial är svårt klarlägga och att ge ett generellt svar på, det skiljer sig från inköp 
till inköp. Generellt är uppfattningen att det ofta tillkommer en hel del extra för delar som 
ofta missas av projekten. Många saker som genererat extra kostnader handlar egentligen 
om förväntningar, enligt flertalet av de tillfrågade. Om det antas att projektet har frågat 
rätt från början, dvs. att förfrågan är anpassad till en utländsk leverantör och att alla 
specifikationer som krävs finns med bör det inte tillkomma några kostnader kopplade till 
produktbrister. 

En väsentlig extrakostnad vid utlandsinköp, enligt merparten av respondenterna, är alla 
förberedelser. Först för att förbereda förfrågningsunderlaget dvs. utformande av 
specifikationer och erforderliga dokument till NPM, sedan i form av ritnings- och 
avtalsgranskning, översättningar, eventuellt besök hos leverantör, leveransbevakning, 
kontroller, konstant uppföljning etc. Denna del är dock i viss utsträckning beroende på 
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produkt. Vidare förklarar de att när inköp görs nationellt så ordnar leverantören i stort sett 
allt och granskning och uppföljning etc. krävs inte i samma omfattning, projekten vet vad 
som köps och vad de kan räkna med. Vid utlandsinköp vet varken projektet eller 
leverantören vad de kan förvänta sig av den andra parten vilket innebär att förberedelser 
och granskningsskedet tar mycket längre tid. Många fler frågor och detaljer måste 
avklaras. 

Problemet är enligt merparten av de internationella inköparna att projekten ofta saknar
kunskap för att kunna svara på dessa frågor. Detta uppges även av några platschefer. 
Projekten är vana vid att leverantören sköter allt (denna service märks i leverantörens 
pris, som oftast är högre än internationella leverantörers priser) och det tar därför 
betydligt längre tid vid utlandsinköp då projektet måste leta upp svar på alla dessa frågor.
Platschefen får lägga ner mycket extra tid för att lösa delen med alla handlingar, så det 
blir rätt ritningar och fakta till leverantören. Sedan är det mer granskning av leverantörens 
ritningar, det ska utformas avtal ihop med den internationella inköparen m.m. 
Lönekostnader är en stor kostnadspost för projekten. Hur stora dessa kostnader vanligtvis 
är framgick inte av intervjuerna. Kostnaden för alla dessa delar upplevs dock bli stor 
första gången ett inköp görs från en utländsk leverantör. Men minskar ju fler inköp som 
genomförs eftersom projekten då lär sig vad de kan förvänta sig, förutsatt att 
erfarenheterna fångas upp och sprids. En kostnad som förekommer i anknytning till detta 
är att det ibland krävs justeringar av produkten när den anländer till arbetsplatsen till följd 
av att leverantören tolkat specificeringen annorlunda än vad projektet tänkt sig eller att 
projektet missat att specificera något samt att materialhanteringen kräver mer resurser än 
normalt. Detta leder till ökade kostnader för arbetskraft och eventuellt inhyrning av 
verktyg, maskiner och/eller anlitande av svenska underentreprenörer och leverantörer.
Vid felaktiga leveranser eller då materialet är skadat måste projekten skaffa 
ersättningsmaterial, vilket genererar extra kostnader. 

Det förekommer ofta ändringar under ett inköp, sällan görs inköpet enligt den offert som 
fås in efter förfrågan skickats, vilket innebär att det krävs en kommunikation mellan 
projekt och leverantör. Är då leverantören utländsk blir kommunikationen ofta trögare 
och det krävs därför mer uppföljning och avstämningar än normalt för att försäkra sig om 
att allt blir rätt. Ändringar kostar pengar, främst i form av tid.     

Transporter från utlandet tar oftast längre tid och risken för komplikationer är större än 
vid nationella inköp. Försenade leveranser är något som i vissa fall har resulterat i 
tillkommande kostnader eftersom arbetet inte kan löpa på som planerat och personal på 
arbetsplatsen kan i vissa fall bli stående utan något att göra. Projektet kan t.ex. även ha 
hyrt in montörer, vilket innebär extrakostnader om inte leveransen dyker upp som 
planerat. Ett annat exempel på transportproblem är då projektet har hyrt en kran som står 
och väntar på lastbilen med leveransen som är försenad, sådana saker kostar. I vissa fall 
har inköparen har gjort en felberäkning av transportkostnaden, t.ex. pga. att leverantörer 
ofta offererar med fulla lastbilsleveranser medan platschefen vill ha godset levererat i 
mindre poster till olika etapper och då dyker en oväntad kostnad upp.
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6.8 Uppföljning av inköpen
Huruvida uppföljning av de internationella inköpen genomförs av projekten och hur 
denna går till skiljer sig från fall till fall enligt respondenterna i studien. De 
internationella inköparna har uppfattningen att uppföljningar av inköpen sällan utförs på 
arbetsplatsen. Det finns några undantag, men generellt fuskas det med denna. Inköparna
som intervjuats i denna studie uppger att uppföljningen sköts dåligt även vid nationella 
inköp. Tanken är att utvärderingen vid internationella inköp ska ske på samma sätt som 
den vid nationella. Detta sköts alltså inte helt tillfredsställande i dagsläget. Det är främst 
om något stort problem inträffat som en sammanställning görs, där den faktiska 
kostnaden jämförs med den från början bedömda kostnaden och den internationella 
inköparen meddelas. Några av de internationella inköparna gör själva en utvärdering men 
det är svårt att få ett bra underlag om inte platschefen deltar med sina erfarenheter, 
förklarar de internationella inköparna. I en region framgick att den internationella 
inköparen använder en speciell blankett för uppföljning där platschefen får fylla i om 
några problem uppstått och detta sköts bra. 

De internationella inköparna anser att uppföljningen borde skötas bättre och att det finns 
ett behov av att få in ett underlag från projekten, ett kvitto på hur utfallet blev, för att de 
internationella inköparna och även övriga projektorganisationen ska kunna dra lärdom av 
erfarenheterna och få ett underlag till förbättringsåtgärder. Görs en uppföljning blir det
enligt de internationella inköparna enklare att göra ett lämpligt val av leverantörer vid
framtida inköp och det ger ett underlag för att kunna avgöra om leverantören ska fortsätta 
att användas och för att ge feedback till denna. De internationella inköparna och 
platscheferna kan också få en uppfattning om vilka kostnader som vanligtvis tillkommer 
och därigenom kunna göra en mer realistisk uppskattning av totalkostnaden vid framtida 
offertutvärderingar samt ta till åtgärder för att undvika att likande problem uppkommer i 
nästa inköp. Dessutom kan andra projekt dra lärdom av erfarenheterna och få användbara 
råd. 

NPM har en rutin att varje internationell inköpare på utlandskontoren ska höra av sig till 
projektet de är inblandade i en tid efter leverans för att stämma av att allt gått bra. Detta 
var inget som platscheferna nämnde något om, så huruvida en sådan avstämning har 
genomförts i projekten som är aktuella i denna studie är oklart. Så länge som det är tyst 
och projektet inte hör av sig så finns antagligen inga problem, eller så har platschefen löst 
dessa på arbetsplatsen, enligt respondenten på NPM. Metoden LPP (löses på plats) 
används flitigt på byggprojekt förklarar merparten av respondenterna. Vid större problem 
görs reklamationer. Oftast så löses problemen längs vägen, reklamationerna som NPM 
får in gäller sällan allvarliga saker utan är ofta t.ex. att en lastbil kommit för sent vilket
resulterat i krankostnader etc. 

NPM vill att projekten ska sköta uppföljningen bättre och informera om problemen som 
uppstått, oavsett vem som har orsakat felet. Alla erfarenheter är viktiga att få ta del av för 
att kunna använda kunskapen vid framtida inköp. Att lära sig av misstagen är en viktig 
del för att kunna utveckla och förbättra det internationella inköpsarbetet på företaget
uppger några respondenter i studien. De internationella inköparna som intervjuats uppger 
att det gäller att projekten provar på internationella inköp för att företaget ska kunna bli 
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bättre på detta. Om inte projekten testar denna typ av inköp är det svårt att få dessa att bli 
rutin och vardag, förklarar de.   

Projekten lämnar månadsprognoser och följer därigenom upp utlandsinköpet i det 
ekonomiska prognosarbetet, men gör oftast ingen särskild erfarenhetsåterföring utan 
platschefen kollar endast upp inköpet om något gått rejält fel. Detta gäller för både 
nationella och internationella inköp. Drar kostnaderna iväg på någon inköpspost 
undersöks oftast orsakerna, men generellt läggs inget extra jobb på att följa upp
utlandsinköpen. En tredjedel av de intervjuade platscheferna uppger att de följer upp 
utlandsinköpen på samma sätt som vid nationella inköp, en tredjedel gör en efterkalkyl 
för att se hur utfallet blev och informerar den internationella inköparen. Resterande del av 
de tillfrågade platscheferna har inte gjort någon uppföljning eller utvärdering och några 
brukar inte göra det vid nationella inköp heller. En platschef som gjort en uppföljning av 
projektets senaste utlandsinköp uppger att han inkluderade tillkommande kostnader för 
materialhantering (t.ex. kostnader för arbetstimmar och inhyrning av utrustning) och att 
även reklamationer och garantier prissattes och inräknades i utvärderingen. Han tog dock 
inte med och prissatte ritningsgranskningar, översättningar, kontroll av material och 
montageinstruktioner.

Ingen i studien uppger att de följer upp och uppskattar kostnaden för arbetet som läggs 
ner i samband med internationella inköp. Så arbetet utöver det normala (det vid nationella 
inköp), vilket merparten av respondenterna upplever att internationella inköp vanligen 
medför, i form av t.ex. ritningsgranskning, översättningar, kontroll av material och 
montageinstruktioner, uppföljningar och avstämningar redovisas inte i någon uppföljning. 

De internationella inköparna uppger att en mall skulle underlätta uppföljningen och ge 
möjlighet att få den information som efterfrågas. Förslag på punkter som vore lämpliga 
att inkludera i en sådan mall är det internationella inköpspriset, tillkommande kostnader
utöver det normala och orsaken till dessa. Det kan t.ex. gälla tillkommande kostnader för 
tilläggsbeställning, extra arbete kopplat till inköpsprocessen och i produktionen jämfört 
med om köpet hade gjorts från svensk leverantör, extra transporter och kommentar om 
orsaken, kvalitetsproblem, försenade leveranser, tillkommande konsultkostnader (om 
sådana används), övriga problem och svårigheter som platschefen eller någon annan på 
arbetsplatsen upplevt. Sammanfattningsvis är det alltså de tillkommande kostnaderna och 
orsakerna till dessa som de vill ha redovisade, samt om det fanns några andra svårigheter 
kopplade till inköpet som kan vara viktiga att få information om för att kunna ta till 
åtgärder.

Även merparten av platscheferna anser att en mall skulle göra uppföljningen lättare och 
att det är viktigt att sprida erfarenheter för att underlätta för andra projekt och undvika att 
fler gör om samma misstag samt även att sprida information om lyckade inköp. Många 
upplever att tidsbristen gör det svårt att hinna med en uppföljning och att en eventuell 
mall därför bör vara relativt enkel att fylla i. För att en sådan uppföljning skall fungera 
krävs någon form av mall som är med från början av inköpet, enligt ett par av de 
tillfrågade. Förslag på punkter som bör finnas med i en uppföljningsmall är utformande 
av specifikationer, ritnings- och avtalsgranskning, översättningar, kontroll av material 
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och montageinstruktioner, materialhantering, reklamationer och garantier, språkliga och
även kulturella problem, dvs. arbetet utöver det normala. Ett önskemål från några av 
platscheferna är att även få en checklista över hur inköpsprocessen ska gå till. En av dem
säger att en sådan lista förslagsvis skulle kunna utformas utifrån företagets inköpsmallar 
som finns för olika material. 

6.8.1 Slutlig besparing från internationella inköp
Enligt NPM ska den slutliga besparingen mätas genom att ta differensen mellan det bästa 
nationella priset och internationellt pris vid tillfället för inköpsbeslutet. Detta belopp 
registreras sedan som besparingen i NPM-loggen. Merparten av de tillfrågade anser att 
den slutliga besparingen inte borde mätas på samma sätt som den initiala, eftersom det 
sällan är samma siffror, ofta är inköpsbesparingen mindre förklarar de. Vanligtvis
tillkommer vissa element som resulterar i tilläggskostnader så den initiala 
besparingsuppskattningen stämmer sällan. Därför upplever de flesta att det är fel att 
inköpsbesparingen mäts vid kontraktsögonblicket, alla vet att besparingen som redovisas
där sällan stämmer med verkligheten. Vidare förklarar dessa respondenter att det därför 
bör finnas möjlighet att gå in och rätta till besparingen efter att en kostnadsuppföljning 
gjorts. I beräkningen av den slutliga besparingen borde alla tillkommande kostnader som 
drabbar projektet inkluderas. Dock så går det inte att säga åt vilket håll kostnaderna 
kopplade till den svenska leverantören skulle ha gått, om ökade eller minskade resurser 
skulle ha behövt sättas in även för denna. Detta gör det omöjligt att avgöra vad den 
verkliga besparingen blev eftersom bara utfallet för den utländska leverantören är känt. 
Hur en bättre lösning på detta skulle se ut framkom inga förslag på. Merparten av de 
intervjuade har ändå uppfattningen att samtliga kostnader som tillkommer, från planering 
till montering och eventuella garantikrav, borde läggas med i beräkningen för att få en 
mer realistisk bild över besparingen.    

Enligt NPM är det även många fördelar med utlandsinköp som inte mäts och inkluderas i 
den slutliga besparingen, t.ex. leveransvillkor, avtagande eller stagnation av lokala priser, 
högre produktkvalitet, produkter som inte finns på lokala marknaden, kortare 
leveranstider och tillgång till material vid bristsituationer på hemmamarknaden, nya 
teknologier, möjlighet att kontrollera personalens arbetsvillkor etc. Dessa är svåra att 
värdera och sätta pris på. Detta innebär att det är svårt att få en helt korrekt bild över 
besparingen och att avgöra vilka parametrar som borde inkluderas i denna och hur dessa 
ska värderas förklarar en respondent.   
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7. Analys
I detta kapitel sammanlänkas materialet från studien på företaget med teorin som ligger 
till grund för arbetet. Här sammanställs vad som framkommit under studien och
frågeställningarna besvaras, dessutom presenteras rekommendationer kopplade till 
problemområdet. Kapitlet är upplagt utifrån att avsnitten som tidigare tagits upp 
sammankopplas i ett antal rubriker med utgångspunkt i frågeställningarna.

7.1 För- och nackdelar med internationella respektive nationella inköp
Det framgår från både studien på företaget och bl.a. Boverkets rapport (2005), Monczka 
och Trent (2003), Smith (1999) och Van Weele (2005) att internationella inköp kan
innebära stora möjligheter. Företaget kan komma åt lägre prisnivåer och effektivisera sina 
värdekedjor genom att kapa led som kostar mer än de tillför i värde. Utlandsinköpen 
bidrar också till en ökad konkurrens på den svenska marknaden vilket kan leda till sänka 
priser hos nationella leverantörer. Internationella inköp ger dessutom alternativa 
leverantörskanaler, vilket innebär att företaget får en bredare leverantörsbas som kan 
utnyttjas vid bristsituationer och prisökningar på hemmamarknaden. Därmed erhålls
större möjligheter att få tag på material med rimliga leveranstider så att projekten kan 
färdigställas enligt tidplanen. Dessutom innebär en bred leverantörsbas, som Turnbull och 
Valla (1986) förklarar, att risken för att leverantören ska få en maktposition gentemot 
företaget minskas. Utlandsinköpen kan också säkra fördelar i termer av teknologi och ge 
tillgång till produkter som inte finns på den nationella marknaden. Genom att göra 
direktinköp hos den utländska leverantören, istället för att köpa materialet från en 
leverantör som i sin tur har importerat materialet, får företaget möjlighet att kontrollera 
situationen hos leverantören, t.ex. arbetsförhållanden, och kan på så sätt ta ett större
socialt ansvar.

Sådana aspekter, både kortsiktiga och långsiktiga, är enligt Håkansson (1982) viktiga att
beakta vid leverantörsvalet. Många av dessa är dock svåra att mäta och värdera vilket kan 
göra valet komplicerat. Vidare förklaras att det inte finns någon enkel modell eller metod 
för att utvärdera och bedöma de olika parametrarna. Så det är alltså upp till projekten att 
göra en bedömning utifrån rådande förutsättningar och de inblandades uppfattning om 
vad som är viktigast för det specifika inköpet och då även med hänsyn till företagets 
inköpsstrategi och mål.      

Att köpa material från svenska leverantörer är oftast enklare än att göra utlandsinköp, 
enligt de tillfrågade respondenterna, framförallt vid de första inköpstillfällena från en 
leverantör. Detta beror i första hand på att inköpsprocessen vid internationella inköp 
vanligen är mer komplicerad och ofta innebär större risker än inhemska inköp förklarar
bl.a. Grath (2004) och Smith (1999) samt merparten av respondenterna. Det krävs därför 
att projektorganisationen har kunskap om de olika delarna som projektet behöver gå 
igenom för att inköpet ska fungera problemfritt. Projekten saknar dock i dagsläget ofta 
erfarenhet och kunskap om dessa enligt vad som framkommit i studien eftersom detta är 
en relativt ny satsning, vilket innebär att de inblandade ofta känner en viss osäkerhet och 
att processen blir svårare och mer tidskrävande än den de är vana vid. Detta är i dagsläget 
en nackdel med internationella leverantörer.  
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Traditionellt har inköpen gjorts från nationella och lokala leverantörer och projekten är 
därför vana vid denna typ av inköp och det finns rutiner för hur dessa ska gå till och vad 
som kan förväntas av köpare och säljare, vilket framgår av Byggkostnadsdelegationens 
betänkande (SOU 2000:44). Detta har även framkommit under företagsstudien. För 
nationella inköp krävs inte lika omfattande och detaljerade handlingar som vid 
utlandsinköp, utan saker kan ofta tas förgivna eftersom det finns standarder, normer, avtal
och arbetsmetoder etc. som svenska leverantörer följer och en inarbetad inköpsprocess
som båda parter är vana vid. Vid utlandsinköpen är inget givet på förhand. Ingen av 
parterna vet vad de kan förvänta sig och det är betydligt fler saker och detaljer att tänka 
på och reda ut samt ofta större risker. Därför kan nationella inköp upplevas mer 
fördelaktiga i många situationer eftersom de projektansvariga strävar efter att ha så få 
störningar som möjligt i produktionen och att undvika riskexponering, enligt 
respondenter på företaget. Detta beror dock till viss del på vilka resurser projektet i fråga 
har förklarar några av de intervjuade. Finns resurser så att projektorganisationen och 
framförallt platschefen har tid och kunskap att genomföra alla delar som krävs för att 
minska riskerna kopplade till utlandsinköp, utan att övriga uppgifter som erfordras för att 
nå ett positivt projektresultat måste åsidosättas kan internationella inköp i många fall 
upplevas fördelaktiga framförallt eftersom inköpspriserna ofta är lägre. Men eftersom 
arbetsinsatsen som behövs upplevs vara stor, krävs stora prismarginaler för att en 
utländsk leverantör ska väljas framför en svensk.    

Eftersom företaget strävar efter att införa ett mer industrialiserat arbetssätt, där t.ex. JIT-
leveranser är en viktig del för vissa material, är det enligt Smith (1999), Van Weele 
(2005), samt flera respondenter på företaget lämpligare att anlita en lokal leverantör än 
någon som innebär längre och mer osäkra ledtider bl.a. på grund av större avstånd från 
projekten. Att företaget främst vill ha strategiska leverantörer, inkludera dem i ett tidigt 
skede och utveckla leverantörernas prestationer genom ett långvarigt samarbete talar för 
nationella leverantörer eftersom det enligt Smith (1999) och Van Weele (2005) är enklare 
att bygga sådana relationer med nationella och lokala leverantörer. Även merparten av 
respondenterna upplever att nationella leverantörer är mest lämpliga för sådana 
samarbeten. Dock förklarar Ford och Håkansson (2006) att det genom dagens 
informationsteknologi har blivit enklare att kommunicera trots stora fysiska avstånd och 
att det därför idag finns större möjlighet att även etablera internationella relationer, men 
att mer arbete krävs för att få fungerande samarbeten. Vidare hävdar de att ett fungerande 
informationsutbyte och personliga relationer är avgörande för att samarbetet med en 
leverantör ska fungera. Här kan språkliga och kulturella skillnader innebära en nackdel 
för internationella leverantörer. Vid internationella inköp krävs enligt Håkansson (1982) 
större anpassning från leverantör och köpare eftersom skillnaderna mellan parterna är 
stora och det krävs därför mer engagemang och arbete för att utveckla stabila och 
fungerande relationer. Dessa aspekter är något som bör beaktas vid valen av leverantörer. 

Vilka materialtyper som är lämpliga för internationella inköp är något som företagets 
utlandskontor undersöker och fastställer, så det behöver inte projekten lägga någon större 
vikt vid. Dock bör platschefen och eventuellt övriga projektorganisationen fundera över 
om utlandsinköp är lämpligt för det aktuella projektet och materialet utifrån de rådande 
förutsättningarna kring projektet.
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Fungerar utlandsinköpet utan större komplikationer kan det, enligt studien på företaget,
innebära fördelar, framförallt i form av en lägre inköpskostnad. Detta trots att det, som
Cook et al. (2004), Monczka och Trent (2003), Skoog och Widlund (2001) samt 
respondenterna förklarar, ofta medför högre anskaffningskostnader kopplade till t.ex. 
utformande av specifikationer, avtal, handlingar, ritningsgranskning, översättningar, 
frakt, kontroll av produkt, kvalitet, avstämningar etc. Som Gadde och Håkansson (1998)
påpekar, kan det vara nödvändigt att öka vissa kostnadsposter för att kunna minska andra 
och på så sätt nå en besparing sett ur ett totalkostnadsperspektiv. NPM har, utifrån den 
information gruppen fått in, uppskattat att merparten av företagets internationella inköp 
har inneburit en besparing. Enligt vad som framkommit under studien görs dock sällan 
någon ordentlig uppföljning över kostnader utöver inköpspriset och andra parametrar 
kopplade till inköpet vilket gör det svårt att bedöma de verkliga besparingarna och 
huruvida den aktuella leverantören är mer fördelaktig än nationella leverantörer. Därför 
bör projekten, som bl.a. Van Weele (2005) förklarar, följa upp kostnaderna kopplade till 
inköpet så att totalkostnaden blir känd eftersom helhetsbilden visar om en leverantör är 
lämplig, inte offertpriset. 

En viktig aspekt i anknytning till detta är att de kortsiktiga effekterna och ett enskilt 
projekts resultat inte det enda som bör beaktas utan även de långsiktiga följderna, som 
Håkansson (1982) påpekar. De internationella inköpen kan vara ett sätt för att 
effektivisera inköpsarbetet och därmed sänka koncernens totala inköpskostnader och 
påverka situationen med höga prisnivåer på den nationella marknaden. Av den orsaken 
att företagets utredningar och även andra undersökningar, t.ex. Boverkets rapport (2005)
visar att internationella inköp är en möjlig åtgärd för att lyckas med detta, kan det vara en 
lönsam satsning på längre sikt även om vissa projekt i utvecklingsskedet går på några 
missar och får ett mindre lyckat utfall. Eftersom företaget allt eftersom kan lära sig hur 
inköpsorganisationen bör gå tillväga så att arbetet kring dessa inköp kan förbättras och 
eventuellt ge företaget de fördelar som det hoppas nå med denna satsning. För att avgöra 
om så är fallet krävs dock att inköpen följs upp.

7.2 Risker och svårigheter med internationella inköp och hantering av dessa
Vid de internationella inköpen gäller det enligt Grath (2004) och flera respondenter på 
företaget att projektorganisationen är medveten om att det finns vissa risker och 
svårigheter kopplade till denna typ av inköp eftersom det då blir möjligt att identifiera 
eventuella nackdelar med en utländsk leverantör och även enklare att hantera eventuella 
problem.

Ett område som kan orsaka problem framförallt kopplade till själva produkten enligt 
studien på företaget är kulturella skillnader i form av t.ex. olika standarder, 
tillvägagångssätt och tolkningar. Därför måste specifikationer vara tydliga och inte ge 
möjlighet till olika tolkningar. Inget får tas förgivet. Ytterligare en del som kan innebära 
svårigheter är kommunikationen. För att minska riskerna kopplade till språk är det enligt 
studien på företaget lämpligt att platschefen behärskar engelska så att en direktkontakt
med leverantören kan ske, där viktiga delar kan kontrolleras och stämmas av. Dels för att 
platschefen har de tekniska kunskaperna och vet vad projektet efterfrågar och dels för att 
det, som Gadde och Håkansson (1998) förklarar, alltid finns risk att information 
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försvinner eller feltolkas om den ska passera flera led. Det är viktigt att de inblandade är 
noggranna med att all erforderlig information når fram till leverantören och säkerställer 
att den är entydig och tolkas rätt. Därutöver gäller det att projektet stämmer av och ser till 
att allting flyter på som önskat, dvs. att de inblandade är noggranna med kontroller, för att 
därigenom förebygga att problem uppstår.

Utlandsinköp kräver alltså tid och även engagemang från projekten vilket kan innebära 
problem om inte dessa förutsättningar finns och därför bör en bedömning göras för att se
om det finns resurser för att hantera internationella inköp. Utan resurser, och vilja hos 
projektorganisationen, är det mindre lämpligt med utlandsinköp eftersom bristande 
förarbete, uteblivna avstämningar och kontroller etc. ökar riskerna för att något går fel
och kan bli kostsamt för projektet enligt vad som framkommit under företagsstudien.
Detta uppges även av bl.a. Cook et al. (2004).

Det finns även en risk koppad till produktkvalitet, framförallt vid första inköpet från en 
leverantör, enligt vad som framkommit under intervjuerna. Denna risk finns även vid 
inköp från svenska leverantörer men det uppges av flera respondenter att det ofta är 
enklare att säkerställa produktkvaliteten på material som nationella leverantörer 
tillhandahåller bl.a. pga. att det oftast är möjligt att få referenser, vilket kan vara svårt vid 
internationella inköp. Under studien på företaget har det framkommit att den största 
risken tycks vara att projekten förväntar sig vissa saker, sådant som tas förgivet eftersom
det är standard, normer och rutin i Sverige. Svenska leverantörer ordnar ofta en mängd 
olika saker utan att det behöver diskuteras eftersom det finns en viss inarbetad process 
mellan köpare och leverantör vid materialinköpen, som förklaras i Boverkets rapport 
(2005). Utländska leverantörer är inte vana vid samma tillvägagångssätt utan arbetar efter 
de rutiner som finns i det aktuella landet. Exempel på detta är t.ex. att det kan saknas 
lyftslingor i leveransen från en utländsk leverantör vilket ställer till problem vid 
materialhanteringen på arbetsplatsen. Sådana detaljer är självklara för svenska 
leverantörer och behöver därför inte specificeras. Eftersom projekten är vana vid att inte 
behöva förtydliga sådana saker blir det självklart mer arbete då de måste gå igenom alla 
dessa delar och det är lätt att missa vissa detaljer särskilt av den orsaken att kunskap och 
erfarenheter ofta saknas. 

För att minska risken för att sådana problem uppstår gäller det enligt bl.a. Cook et al. 
(2004) och Skoog och Widlund (2001) att vara mycket noggrann vid utformandet av 
specifikationen och utgå från att projektet inte erhåller något annat än vad som 
specificerats. Detta nämns även av många på företaget. Eftersom länderna skiljer sig åt, 
har olika språk, kultur, arbetsmetoder, standarder, normer osv. är det svårt att få med allt i 
specificeringen, särskilt om det saknas tidigare erfarenheter i projektorganisationen. Det 
kan därför vara lämpligt att dra nytta av andra projekts erfarenheter eftersom det då kan 
bli lättare att få med alla detaljer. Att det ofta krävs en större arbetsinsats för att få allt rätt 
vid utlandsinköpen är en nackdel med internationella leverantörer, men är offertpriset så 
pass lågt att totalkostnaden ändå blir lägre än vid anlitandet av en nationell leverantör kan 
det såklart vara fördelaktigt. En uppskattning av totalkostnaden i samband med 
offertutvärderingen är därför lämplig att göra för att få ett bättre bedömningsunderlag.
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Utöver produktrisker, kulturella och språkliga risker finns enligt Grath (2004) och 
Holmvall och Åkesson (2004) även politiska risker, finansiella risker, kommersiella 
risker och valutarisker samt logistikrisker. Politiska risker anses inte vara något större 
problem för företaget, enligt respondenterna, men det kan enligt Grath (2004) vara värt 
att överväga politiska risker, särskilt vid inköp från andra länder än industriländerna. 
Dessutom är det lämpligt att undersöka vilka tullavgifter som gäller för produkten i fråga, 
om det krävs importlicenser eller om det finns andra handelshinder som kan påverka 
köpet och kalkylera kostnaden för detta. Vid inköp från länder som t.ex. Kina är det 
viktigt att se till att förhållanden i leverantörens fabrik är kontrollerade så att inte barn-
och tvångsarbete förekommer eller arbetsmiljön är bristfällig mm. Dessa risker är dock 
inget som projektet behöver lägga någon större vikt vid eftersom NPM genomför 
marknadsanalyser i länderna och undersöker vilka leverantörer och produkter som kan 
vara lämpliga och uppfyller kraven utifrån företagets utvärderingskriterier och nationella 
regler och lagar. Genom att företaget är medlem i BSCI kontrolleras att arbetsmiljö och 
arbetsvillkor hos leverantören uppfyller respektive lands lagar och regler även av en 
extern granskare.

Projekten är dessutom utsatta för finansiella och kommersiella risker vid utlandsinköp 
eftersom företaget är ute på nya marknader. Även dessa risker är något som NPM utreder 
vid leverantörsutvärderingen då företagets ekonomiska situation och verksamhet
undersöks. Är det då inte troligt att leverantören kan fullfölja en eventuell leverans 
rekommenderas inte denna till projekten. För att minska de finansiella riskerna är det 
enligt Grath (2004) viktigt att projekten använder säkra betalningsvillkor. Ju säkrare 
betalningsvillkor som används desto mindre blir riskerna, men betalningsformen påverkar 
även transaktionskostnaderna så det gäller att göra en lämplig avvägning och kalkylera 
denna kostnad. Detta är något som företaget har goda kunskaper om och har angivelser 
kring vad som är lämpligt i de olika situationerna.

Grath (2004) förklarar att valutarisker är något som bör beaktas vid internationella inköp
och storleken på dessa beror främst på vilken valuta som används, beloppets storlek och 
tiden fram till betalning. Vid avtal över 100 000 SEK ska, enligt företagets bestämmelser, 
en valutasäkring göras vilket innebär att valutarisken elimineras för projekten. Det är, 
som Grath (2004) förklarar, lämpligt att projekten kalkylerar kostnaderna för eventuell 
valutasäkring i samband med offertutvärderingen.

Logistiken är en stor del i ett utlandsinköp och den kan påverkas av många faktorer varav 
vissa inte är möjliga att styra över, t.ex. väderförhållanden, förklarar Grath (2004). Enligt 
studien på företaget utgör transporter en av de största riskerna och problemområdena för 
projekten, framförallt vid stora inköp och långa avstånd upplevs risken vara stor samt när 
det handlar om en produkt där det är nödvändigt med punktliga leveranser för att inte 
orsaka problem i produktionen. För att minska riskerna kopplade till frakten förklaras det 
av Grath (2004) att det gäller att vara noggrann med leveransplaneringen och att alltid 
dubbelkolla och verifiera att godset levereras som överenskommet. Detta nämns även av 
flera respondenter på företaget som en mycket viktig del för att undvika problem.
Holmvall och Åkesson (2004) och flera respondenter i studien förklarar att även 
packning, märkning och hur hantering ska gå till i samband med transporten är viktiga 
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delar att se över för att förebygga problem. Dessutom måste projektet, enligt Lorentzon 
(2006), föra in tydliga leveransvillkor i avtalet där det klargörs hur frakten ska 
genomföras och vilken part som ska stå för kostnaderna, försäkringar och ansvaret för 
transporten. Det är därutöver viktigt att ha en reservplan så att produktionen kan fortlöpa 
även om leveransproblem inträffar. Dessa delar tycks företaget ha kunskap om enligt vad 
som framkommit under studien. Leveransproblem kan även uppstå vid inköp från 
nationella leverantörer enligt studien på företaget men risken för dessa ökar vanligtvis vid 
utlandsinköp pga. faktorer som stora avstånd, olika kulturer, klimat, standarder etc. Detta 
bör vägas in i bedömningen vid offertutvärderingen.  

Utifrån erfarenheterna studien har fångat upp är problemen som inträffat och 
svårigheterna och riskerna som ofta upplevs av projekten vanligtvis kopplade till 
specifikationen och alla detaljer som är viktiga vid internationella inköp samt logistiken.
Det förstnämnda beror främst på att det är fler parametrar att beakta vid dessa inköp och 
att det därför är lätt att glömma eller förbise viktiga delar och ta saker förgivet, 
tillsammans med det faktum att projekten inte har så stor vana och erfarenhet kring denna 
typ av inköp och att det därför finns viss osäkerhet kring tillvägagångssättet. Detta 
innebär att internationella inköp ofta upplevs mer komplicerade och riskfyllda än 
nationella av projekten och de tar mer tid i anspråk. Enligt studien upplevs dessa delar 
som de främsta nackdelarna med utländska leverantörer. 

Om ett internationellt inköp är aktuellt gäller det att projektorganisationen går igenom 
och bedömer vilka risker och problem som föreligger vid det specifika inköpet, förklarar 
bl.a. Grath (2004) och Cook et al. (2004). För att kunna göra en realistisk bedömning 
krävs att de inblandade har kunskap om vilka risk- och problemområden som kan 
föreligga. Förslagsvis kan tidigare utlandsinköp och erfarenheter om lämpliga 
tillvägagångssätt, risker och problemområden studeras. På så sätt minskar risken att något 
förbises. Flera av dessa risker kan enligt Grath (2004) reduceras genom att projektet är 
noggrant vid utformandet av avtalet och säkerställer att alla viktiga punkter inkluderas
samt förtydligar vad som avtalats så inget kan feltolkas. Risken för problem kan, enligt
vad som framkommit under företagsstudien, även minskas genom att projektet lägger ned 
tid på detaljer, kontroller och avstämningar. Därför gäller det att ha tid för, och kunskap 
om, dessa delar.

Även om allt görs korrekt från start är det dock enligt Grath (2004) inte möjligt att 
eliminera samtliga risker, det finns alltid vissa områden som kan orsaka problem, t.ex. 
transporten, och det gäller att vara medveten om detta innan inköpet görs så att 
produktionen kan fortlöpa även om problem skulle uppstå. Dessa riskområden bör vägas 
in i leverantörsbedömningen för att identifiera för- och nackdelarna med en leverantör.

7.3 Kostnader för projekten vid internationella inköp
Själva anskaffningskostnaden är enligt Monczka och Trent (2003), Skoog och Widlund 
(2001) m.fl. i de allra flesta fall större vid utlandsinköp eftersom inköpsprocessen vid 
internationella inköp är mer tidskrävande och komplicerad jämfört med vid nationella.
Enligt studien på företaget saknar dessutom projekten ofta vana och rutiner för hur 
processen bör gå till samt kunskap om de frågor och detaljer som bör beaktas vid 
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utlandsinköpen vilket bidrar till att inköpen blir än mer komplicerade och tar mer tid i 
anspråk än nationella inköp. Respondenterna förklarar att det krävs ett omfattande 
förarbete, framförallt för aktiviteter så som utformande av tydliga, heltäckande och 
entydiga specifikationer, framtagning av erforderliga dokument, ritningsgranskningar, 
översättningar, utformande av avtal, avtalsgranskning, noggranna leveranskontroller, 
uppföljningar och avstämningar etc. Även Cook et al. (2004) påpekar detta. Hur stora 
kostnaderna kopplat till detta arbete är bland projekten går inte att svara på i dagsläget 
eftersom det tycks saknas sådana uppgifter då ingen uppföljning av detta har genomförts, 
storleksnivån på kostnaderna har i vart fall inte fångas upp i denna studie. Enligt studien 
på företaget skiljer sig dessutom kostnaderna från fall till fall. Utöver dessa delar
förklarar Grath (2004) att det vid internationella inköp tillkommer kostnader för att 
skydda projektet mot övriga risker som är kopplade till affären i form av eventuella 
försäkringar och bankavgifter för valutasäkring och betalning samt eventuellt andra 
förebyggande åtgärder. I vissa fall tillkommer kostnader för frakt (emballage, märkning,
transport i exportlandet, huvudtransporten, transporten i Sverige, ansvar för kontakt med 
Tullverket i exportlandet och i Sverige, transportförsäkringar) och tullavgifter om inte 
detta redan ingår i leverantörens offert.

Många av de kostnadsposter som hittills tagits upp är svåra att påverka i någon större 
utsträckning och dessa kostnader uppkommer därför vid varje internationellt inköp. Dock 
kan arbetet som läggs ner på inköpet reduceras i takt med att företaget och projekten får 
större erfarenhet av internationella inköp och arbetar in rutiner för hur dessa ska fungera 
samt lär sig vad som är viktigt att tänka på och hur problem kan undvikas. Detta styrks av 
att det under studien på företaget framkommit att det framförallt är vid de första
inköpstillfällena från en leverantör som en hel del arbete krävs. När ett antal inköp 
genomförts blir processen enklare och därmed blir riskerna och kostnaderna lägre i 
efterkommande inköp då parterna redan gått igenom denna en gång och etablerat en 
relation, som Håkansson (1982) beskriver som en mycket viktig del för att affärer mellan 
parterna ska fungera. Detta talar för att det är möjligt att etablera relationer med 
internationella leverantörer och genomföra fungerande inköp, men att det oftast krävs 
mer resurser än för affärer med nationella leverantörer. 

De kostnadsposter som beskrivits ovan, är enligt bl.a. Cook et al. (2004) och Skoog och 
Widlund (2001) lämpliga att uppskatta och kalkylera i samband med offertutvärderingen 
för att få ett underlag till att kunna välja den mest fördelaktiga leverantören och dessa har 
därför inkluderats i kostnadsmallen som tagits fram, se bilaga A. Att kalkylera 
kostnaderna med utgångspunkt i mallen innebär ett mer totalkostnadsinriktat 
tillvägagångssätt vid leverantörsvalen vilket Van Weele (2005), Skoog och Widlund 
(2001), Ellram (1993) m.fl. förespråkar eftersom det ger en mer realistisk bild och ett 
bättre beslutsunderlag än då enbart priset beaktas. Kostnaderna för resurserna som har 
lagts ner för att få in offerter, dvs. utformande och översättning av förfrågningsunderlag, 
finns dock inte med i mallen eftersom dessa kostnader inte påverkas av vilken leverantör 
som väljs och därför är irrelevanta för beslutet enligt Atkinson et al. (2007). Dessa kan 
däremot vara relevanta då projekt ska avgöra om förfrågningar ska skickas till utländska 
leverantörer och är av bland annat denna orsak lämpliga att, tillsammans med övriga 
kostnader, följa upp vid en uppföljning av de internationella inköpen. 
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Utöver kostnaderna som alltid är kopplade till de internationella inköpen uppstår också i 
vissa fall problem som leder till tillkommande kostnader för projektet enligt 
intervjustudien. Främst på grund av att det är fler frågor och delar som måste genomgås 
vid ett utlandsinköp och att projekten i dagsläget ofta saknar kunskap och erfarenhet om 
dessa. Detta är i många fall kostnader som kan undvikas genom att det internationella 
inköpsarbetet förbättras och de inblandade får större kunskap och erfarenhet genom att 
göra utlandsinköp och förslagsvis även ta del av erfarenheterna som finns inom företaget.
De vanligaste problemen som resulterat i tillkommande kostnader enligt vad som 
framkommit i studien är kopplat till brister i specifikationen, att projektet tagit saker 
förgivet eller att leverantören helt enkelt har tolkat informationen på ett annat sätt än 
projektet avsett.

Det bör i samband med detta tilläggas att merparten av de internationella inköpen har 
fungerat bra enligt NPM och de internationella inköparna i studien. De problem som 
beskrivits i detta stycke har alltså endast inträffat vid några av inköpen och är därför inget 
som är vanligt förekommande sett till samtliga utlandsinköp. Runt 10 procent av de 
internationella inköpen har genererat någon slags respons tillbaka i form av 
ifrågasättande eller synpunkt från projekten. Men eftersom uppföljningen och inte 
fungerar helt tillfredsställande, enligt vad som framkommit i denna studie, är det svårt att 
fastställa vad som gäller vid samtliga internationella inköp och precis vilka problem och 
kostnader som uppstått i samband med dessa samt huruvida denna uppfattning är korrekt. 

De kostnadsposter samt problem och tillhörande kostnader, vilka beskrivits ovan, är 
enligt Carrillo (2005), Van Weele (2005), Skoog och Widlund (2001) och Ellram (1993)
m.fl. lämpliga att redovisa i uppföljningen av inköpet för att få information om eventuella 
problem samt en bild över totalkostnaden för inköpet vilken kan användas som ett 
underlag för förbättringsåtgärder och beslut rörande företagets leverantörer. 
Uppföljningsmallen som tagits fram har därför utformats så att sådana uppgifter på ett 
enkelt sätt kan redovisas i den, mallen presenteras i bilaga B.

7.4 Offertutvärdering och val av leverantör
Om en förfrågan ska skickas till en utländsk leverantör och denna sedan ska vara aktuell 
för ett inköp krävs att det finns tid och resurser för projektet att förbereda och genomföra 
alla de delar som är nödvändiga för ett lyckat utlandsinköp, vilka beskrivits tidigare i 
rapporten. Vid brist på resurser är det inte lämpligt att göra internationella inköp eftersom 
möjligheten till ett positivt utfall minskar utan ett grundligt förarbete enligt såväl t.ex. 
Cook et al. (2004) som respondenterna. Det gäller också enligt studien på företaget att 
projektorganisationens medlemmar är engagerade och villiga att göra utlandsinköp 
eftersom det är många olika delar att tänka på. Enligt de internationella inköparna i 
studien bör de inblandade även vara införstådda med att det ofta krävs en större 
arbetsinsats än vid nationella projektinköp, att utlandsinköp i vanligen är förenade med 
större risker och att vissa komplikationer ibland kan uppstå. Är projektet medvetet om 
detta blir det enklare att genomföra inköpet och att lösa eventuella problem. Vidare 
förklarar merparten av de internationella inköparna att det är fördelaktigt att projektet 
känner att den potentiella besparingen kan vara värd vissa extra ansträngningar eftersom 
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det ofta krävs mer arbete och det finns saker som kan gå snett, men att inköpet trots detta 
kan ge ett positivt resultat.

Dessutom nämner merparten av respondenterna att det är viktigt att kommunikationen 
mellan platschefen och den internationella inköparen fungerar. De flesta platscheferna 
förklarar också att det är fördelaktigt om platschefen behärskar engelska så att en 
direktkommunikation kan ske med leverantören och viktiga delar kan stämmas av utan 
mellanled. Vad som hittills tagits upp är delar gällande projektorganisationens resurser 
och projektets övriga förutsättningar. Dessa bör vara uppfyllda för att ett utlandsinköp 
ska vara aktuellt och lämpligt att genomföra, enligt vad som framkommit under studien.
Detta är något som företaget får arbeta med om inte dessa förutsättningar finns på 
samtliga regioner eftersom målet är att få fler att genomföra internationella inköp och 
därmed öka andelen av denna inköpstyp.
  
Företaget satsar hårt på internationella inköp, inom företaget finns därför resurser och 
kunskap kring denna typ av inköp som bör innebära goda förutsättningar för att projekten 
ska få stöd och att de internationella inköpen ska bli lyckade. Den internationella 
inköpsgruppen NPM arbetar med att hitta potentiella leverantörer och utvärdera dessa 
utifrån företagets utvärderingskriterier och projektens krav. Där undersöks de områden 
som kan utgöra risker vid utlandsinköp och de leverantörer som anses lämpliga med 
hänsyn till detta rekommenderas till projekten. 

Nästa steg för projektet är därför att genomföra offertutvärderingar och jämföra den 
internationella offerten med nationella. Projektet ska i detta skede bedöma om
leverantören i fråga kan uppfylla de specifika önskemål som projektet i fråga har och 
sedan avgöra vilken leverantör som upplevs mest fördelaktig. Enligt vad som 
framkommit under företagsstudien är priset den avgörande parametern i merparten av 
inköpen. Stor vikt läggs också på parametrarna kvalitet och leveranssäkerhet, eftersom 
bristande kvalitet eller leveransproblem kan orsaka tillkommande kostnader för 
projekten. I vissa fall kan även leveranstiden vara avgörande, eftersom produktionen på 
projekten är beroende av att material finns tillgängligt då det behövs i tillverkning. Att 
det finns erfarenheter eller referenser som visar att leverantörens prestation har varit bra 
vid tidigare affärer kan också vara avgörande eftersom det oftast innebär mindre risker 
och en lägre totalkostnad än om en okänd leverantör används, enligt studien på företaget.
Erfarenhet av en leverantör är något som även Håkansson (1982) pekar på som en viktig 
parameter bl.a. eftersom risken för problem minskas av stabilitet och nya relationer är 
dyra att etablera. De många fördelarna som är kopplade till denna stabilitet innebär att 
nya leverantörer måste vara mycket attraktiva för att väljas. Att enbart anlita leverantörer 
från den etablerade leverantörsbasen kan dock innebära begränsade valmöjligheter och 
minskad konkurrens bland leverantörerna, som Turnbull och Valla (1986) förklarar. 
Eftersom det enligt bl.a. Boverkets rapport (2005) är en situation med bristande 
konkurrens och höga samt troligtvis fortsatt stigande materialpriser på den svenska 
marknaden krävs åtgärder för att påverka denna. Att anlita utländska leverantörer kan 
vara en sätt att ändra situationen till det bättre för byggföretagen även om det initialt 
innebär höga kostnader. Dessa aspekter bör vägas in i leverantörsbedömningen.
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Andra parametrar som kan ha inverkan på valet enligt respondenterna är t.ex. servicenivå, 
tillgänglighet och garantitid etc. För att bedöma vilken leverantör som kan uppfylla de 
ställda kraven till lägsta möjliga totalkostnad och identifiera för- och nackdelarna med de 
potentiella leverantörerna är det ett antal delar som behöver genomgås och bedömas i
samband med offertutvärderingen. 

Skoog och Widlund (2001) förklarar att det först och främst gäller att lista vilka krav som 
är viktigast att få uppfyllda och vilka som projektet eventuellt kan göra avkall på. Vidare 
klarläggs att det vid jämförelsen gäller att försöka värdera och prissätta eventuella 
skillnader i offerterna så de blir ekonomiskt jämförbara och även väga in eventuella 
reservationer. Det ska helst vara som att ”jämföra äpplen med äpplen”, när de olika 
offerterna jämförs, detta nämns i Boverkets rapport (2005) samt i ett par intervjuer, och är 
något projekten bör sträva efter vid offertutvärderingen. För att genomföra en grundlig
offertutvärdering och leverantörsbedömning är en rekommendation att projektet tar
hänsyn till de problemområden som tidigare tagits upp och listar samt bedömer samtliga 
upplevda risker och problemområden. Detta är ett viktigt steg för att få ett grundligt 
beslutsunderlag förklarar Van Weele (2005), Cook et al. (2004) och Grath (2004).
Förslagsvis kan detta göras i en riskanalys med beskrivning av riskerna, sannolikheten 
och konsekvenserna dessa kan få samt vilka eventuella förebyggande åtgärder som krävs, 
som Skoog och Widlund (2001) rekommenderar. Även om det inte går att koppla exakta
kostnader till riskerna så fås ändå, som Grath (2004) förklarar, ett bättre 
bedömningsunderlag om riskområden identifieras inför köpet, vilket gör det enklare att
identifiera för- och nackdelarna med en leverantör. Det ger också fördelen att projektet 
blir medvetet om vilka problem som kan uppstå vilket gör det enklare att hantera dem
eftersom projektet då är förberett. Riskbedömningen är enligt Grath (2004) även viktigt 
för att kunna avgöra vilka av dessa som är möjliga att täcka genom betalningsvillkoren 
och avtalet kompletterat med garantier och försäkringar. För att sedan kunna bedöma om 
resterande riskområden är acceptabla i förhållande till inköpets betydelse genom att 
uppskatta möjliga effekter på viktiga krav.  

Därefter rekommenderas, som t.ex. Ellram (1993), Skoog och Widlund (2001) samt Van 
Weele (2005) skriver, att alla förväntade kostnader kopplat till inköpet från den aktuella 
leverantören uppskattas och kalkyleras för på så sätt få en bild av totalkostnaden och 
därmed ett bättre bedömningsunderlag än om endast hänsyn tas till offertpriset. Det är 
lämpligt att platschefen tillsammans med den internationella inköparen genomför 
riskanalysen och kalkylframtagningen, eftersom platschefen har viktig teknisk kunskap 
om produkten och även känner till projektets förutsättningar och vad som krävs från 
leverantören, och den internationella inköparen, och eventuellt även platschefen, har 
erfarenheter av och kunskap om utlandsinköp samt vilka risker och kostnader som 
vanligen är kopplade till dessa. Förslagsvis kan tidigare utlandsinköp studeras i samband 
med detta för att undersöka vilka problem och kostnader som tillkommit och därigenom 
kunna göra en så realistisk kalkyl och riskbedömning som möjligt. Några av dessa 
erfarenheter finns beskrivna i detta arbete. Då de förväntade kostnaderna för 
utlandsinköpet kalkyleras är det, som några respondenter nämnt, även lämpligt 
kontrollera vad som ingår i den svenska offerten för att på så sätt kontrollera att alla 
punkter som kan innebära merkostnader inkluderas. I bilaga A redovisas den 
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kostnadsmall som tagits fram utifrån de kostnadsposter som identifierats i denna studie. 
Förslagsvis kan denna användas som stöd då de förväntade kostnaderna kopplade till 
utlandsinköpet ska kalkyleras.       

Enligt Boverkets studie (2005) gäller det att bedöma för vilka materialinköp 
mellanhänder fyller ett viktigt syfte, som t.ex. logistiklösningar, certifikat och garantier, 
service etc. och väga in sådana parametrar i valet. Att leverantören erbjuder god service, 
tillgänglighet, hög produktkvalitet, ny teknologi etc. är i många inköpssituationer viktiga 
faktorer, men dessa är svåra att värdera och prissätta. Det är därför upp till platschefen 
och inköparen att värdera och väga in även dessa i utvärderingen. Utifrån denna 
utvärdering kan sedan en bedömning göras av huruvida fördelarna med utlandsinköpet 
verkar uppväga eventuella nackdelar och jämföra dessa med motsvarande delar för den 
nationella leverantören och därigenom avgöra vem som verkar mest fördelaktig. För att 
kunna fatta ett lämpligt beslut bör alltså även den svenska leverantören utvärderas på ett 
liknande sätt, så att för- och nackdelarna med denna blir kända. Utifrån
helhetsbedömningen får sedan en värdering göras av vilken leverantör som bäst uppfyller 
projektets krav och önskemål till en rimlig kostnad och riskexponering. Detta är inget 
enkelt avgörande eftersom det är många faktorer och osäkra parametrar att beakta, varav 
många är svåra att sätta ett faktiskt värde på, men möjligheterna till ett lämpligt val bör 
öka om ovanstående delar genomgås. 

Att projekten lägger tid på offertutvärdering och leverantörsvalet är att rekommendera 
eftersom bristande utvärdering ökar risken för felaktiga val. Som Turnbull och Valla 
(1986) förklarar så karaktäriseras industriella marknader av höga 
leverantörsbyteskostnader vilket gör valet av leverantör betydelsefullt. Därför är det 
viktigt att göra en grundlig bedömning så leverantörer som väljs är några företaget vill 
fortsätta att göra affärer med och därmed kan undvika kostnaderna och problemen som 
täta leverantörsbyten vanligtvis innebär. 

Större frågor som är viktiga för företaget som helhet och på lång sikt och kanske mindre 
relevanta för enskilda projekt vilka enligt merparten av platscheferna har mer kortsiktigt 
fokus och framförallt är inriktat på kostnadsaspekter. T.ex. att internationella inköp ger 
möjlighet att ta ett socialt ansvar och att effektivisera företagets logistikkedjor etc. är 
också aspekter som bör vägas in i samband med besluten om projekten ska satsa på 
internationella leverantörer förklarar Håkansson (1982). Även om de internationella 
inköpen inte alltid innebär en stor besparing vid de första affärerna, med tanke på att 
dessa ofta kräver en hel del arbete och även kan resultera i en del problem och 
tillkommande kostnader för projekten, så finns stor chans att nästkommande inköp från 
denna leverantör ger en besparing samt de andra fördelar som tidigare nämnts och därför 
ur ett långsiktigt helhetsperspektiv kan vara fördelaktigt för företaget. Dessa delar nämns 
i företagets inköpsstrategi och är aspekter som projekten bör ta hänsyn till vid 
leverantörsvalen.

Det är alltså en mängd olika aspekter som bör inkluderas i bedömningen vid 
leverantörsvalen, såväl kvalitativa och kvantitativa parametrar som kort- och långsiktiga 
effekter av ett visst val. Utifrån vad som framkommit under denna studie finns ingen 
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enkel metod för att väga in alla dessa delar och hur värderingen ska göras är även 
beroende på vilket material som inköpet gäller. Så det får helt enkelt vara upp till 
projektorganisationen, framförallt platschefen och inköparna, att bedöma och värdera 
detta vid varje specifikt inköp, eftersom de har kunskap och erfarenhet om vad som krävs 
och vilka parametrar som normalt (vid nationella inköp) är viktigast för projektet vid det 
aktuella inköpet. Dock saknar många i dagsläget erfarenhet av utländska leverantörer och 
kunskap om internationella inköp som enligt denna studie i viss utsträckning skiljer sig 
från nationella inköp då de bl.a. har en annorlunda riskprofil och ofta kräver mer arbete. 
Dessa delar är vad denna studie framförallt fokuserat på och som bör inkluderas i 
utvärderingen av utländska leverantörer tillsammans med övriga parametrar som normalt 
vägs in.      

7.5 Uppföljning av inköpen
För att i framtiden enklare kunna avgöra vid vilka situationer som internationella inköp 
ger de största fördelarna och för att även kunna förbättra andra delar i inköpsarbetet samt 
leverantörsprestationerna är det enligt Carrillo (2005), Van Weele (2005), Skoog och 
Widlund (2001) m.fl. viktigt att inköpet följs upp så att erfarenheter kan tillvaratas och 
användas av inköpsorganisationen och andra projekt. Även om de internationella inköpen 
inte är helt identiska så är processen ändå i huvudsak densamma, som Carrillo (2005) och 
Egan (1998) förklarar, vilket innebär att det finns störa möjligheter att dra lärdom av 
tidigare inköp och sprida erfarenheter och goda råd för att undvika att misstag upprepas 
av andra som ska göra liknande inköp samt ta fasta på delar som fungerat. En uppföljning
ger möjlighet att bl.a. få veta vad som hände, varför det blev så och vad som eventuellt 
kan förbättras vid framtida inköp samt vad som var orsaken till att inköpet lyckades. Den 
kan även bidra till att få information om kostnaderna för ett utlandsinköp och ge en bild 
över vilka kostnader som vanligen uppstår vid denna typ av inköp så att projekten 
därigenom kan få ett underlag för att göra mer korrekta riskbedömningar, kalkyler, 
offertutvärderingar och val av leverantörer.

Som Schmenner (1992) förklarar är bristen på kostnadsuppgifter ett hinder då en 
uppskattning av totalkostnaden för ett inköp ska göras. Enligt vad som framkommit under 
studien saknar projekten sådana uppgifter, därför är det viktigt att förbättra uppföljningen 
av inköpen. Ett lågt pris, vilket utländska leverantörer ofta erbjuder, behöver inte 
innebära en låg totalkostnad. Även om priset är lågt så kan leverantörens prestation 
påverka andra delar i produktionen t.ex. kan det enligt Nordstrand (2000) innebära mer 
kostnader vid frakt, hantering, lagring etc. Att inte förstå totalkostnaden kan därför bli 
mycket kostsamt enligt Soukup (1987) som förklarar att kostnaderna utöver inköpspriset i 
många fall är stora. Enligt Gadde och Håkansson (1998) krävs ibland att vissa kostnader 
ökas för att totalkostnaden ska kunna reduceras och för att kunna avgöra om så är fallet 
behöver kostnaderna följas upp. Ellram (1995) förklarar att leverantörsvalet bör baseras 
på den rätta kombinationen av en låg totalkostnad och förmåga att prestera övriga 
uppgifter så som speciella leveranskrav, kvalitet etc. För att företaget ska kunna avgöra 
om en leverantör har uppfyllt denna kombination är det nödvändigt att kostnaderna 
kopplade till denna redovisas av projekten.
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För att kunna identifiera vilka leverantörer som är mest kostnadseffektiva och vilka 
leverantörer som företaget ska anlita i framtiden samt nå övriga fördelar som en 
uppföljning kan ge, är det utifrån ovanstående resonemang viktigt att inköpen följs upp 
på arbetsplatsen, att alla kostnader och annan viktig information kopplad till leverantören 
och dennes produkt, från inköp till användning, redovisas.    

Enligt Skoog och Widlund (2001) är det särskilt viktigt med uppföljning då leverantören
är ny eller om problem har uppstått, så framförallt i de situationerna bör projekten vara 
noggranna med att följa upp inköpen. Att företaget fortfarande är i början av utvecklandet 
av utlandsinköp talar också för att uppföljningen är betydelsefull i nuläget, för att
företaget därigenom ska få ett underlag och därmed större möjligheter att kunna förbättra 
och utveckla arbetet kopplat till de internationella inköpen. Ytterligare en del som talar 
för att uppföljning och erfarenhetsåterföring är viktig för företaget och att detta bör 
förbättras är att det under studien har framkommit att det finns en negativ inställning till 
internationella inköp bland vissa platschefer och inköpare och att många klagar, dock 
sällan direkt till NPM. Därför är det viktigt att uppföljningar genomförs av projekten så 
att NPM och de internationella inköparna får ett underlag och därmed belägg för 
problemen. Kommer inte problemen och tillkommande kostnader till deras kännedom är 
det svårt att åtgärda detta och förbättra arbetet. Dessutom har merparten av 
respondenterna uppfattningen att samtliga kostnader som tillkommer, från planering till 
montering, bör redovisas för att få en mer realistisk bild över besparingen från de 
internationella inköpen. En förutsättning för att projekten ska få en korrekt bild är att 
inköpet följs upp och kostnaderna redovisas, vilket även gör det möjligt att genomföra 
mer realistiska kostnadsbedömningar vid offertutvärderingarna.     

I stort sett samtliga respondenter anser att är det viktigt med uppföljning och 
erfarenhetsåterföring för att förbättra inköpsarbetet. Enligt vad som framgått från 
intervjuerna så fungerar dock inte uppföljningen och erfarenhetsåtergivningen helt 
tillfredsställande i dagsläget och det finns därför möjlighet till förbättringar inom detta 
område. En studie av Knauseder (2005) pekar också på att uppföljning och 
erfarenhetsåterföring i byggprojekt generellt fungerar bristfälligt och att företag borde 
utnyttja möjligheten att dra nytta av dessa aktiviteter för att kunna effektivisera arbetet. 
Från företagsstudien framgår att merparten av de intervjuade anser att en
uppföljningsmall skulle underlätta uppföljningen, eftersom en svårighet, som merparten 
av de intervjuade platscheferna uppger, är tidsbristen. Platscheferna är ofta under 
tidspress och har svårt att hinna med alla delar som egentligen vore lämpliga att utföra för 
att lyckas bättre med projekten. Att få tid till en uppföljning kan därför vara svårt, enligt 
några respondenter, särskilt eftersom övriga delar vid utlandsinköpet är så pass 
tidskrävande. Därför skulle en enkel uppföljningsmall underlätta. Ett förslag från ett par 
platschefer är att ha en mall som är med från början av inköpet, där alla steg som 
genomgås och tillhörande kostnader samt eventuella problem redovisas.

Punkter som kan vara lämpliga att inkludera och redovisa för att få en bild över hur 
inköpet fungerat och totalkostnaden för inköpet utifrån en sammanställning från 
företagsstudien samt bl.a. Van Weele (2005), Skoog och Widlund (2004), Ellram (1995)
är: 
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 Projektets kostnader för förberedelser (utformande och översättning av 
specifikationer och erforderliga dokument, ritningsgranskningar, översättningar,
besök hos leverantör, avtalsutformning/-granskning etc.)

 Offertpris (internationella inköpspriset)
 Fraktkostnader (dessa kan i vissa fall helt eller delvis ingå i offertpriset)
 Tullavgifter 
 Försäkringskostnader
 Betalningsvillkor
 Mottagningskontroll 
 Kostnader för materialhantering
 Kostnader för beställning, leveransbevakning
 Kostnader för kontroll, avstämning, uppföljning 
 Konsultkostnader
 Alla tillkommande kostnader och problem för projektet, det kan t.ex. gälla:

o Tilläggsbeställning
o Kostnader för extra transporter
o Tillkommande kostnader för produktionen jämfört med om köpet hade 

gjorts från svensk leverantör (utifrån platschefens erfarenheter)
o Tillkommande konsultkostnader
o Tillkommande kostnader för fel, reklamationer och garantier

 T.ex. kvalitetsproblem, försenade eller felaktiga leveranser, skadat 
gods, felaktig märkning etc.

Dessa delar är därför inkluderade i uppföljningsmallen som kan användas av projekten 
för att följa upp inköpen, denna återfinns i bilaga B. Genom att använda denna mall kan 
en bild över totalkostnaden för inköpet och information om problem som uppstått samt 
orsaken till dessa fångas upp och därefter spridas. Uppföljningsmallen möjliggör också 
att samtliga internationella projektinköp kan följas upp på ett enhetligt sätt. Informationen 
som redovisas i denna mall kan sedan användas för att förbättra arbetet kring de 
internationella inköpen och underlätta vid framtida offertutvärderingar och utlandsinköp.
Den kan även fungera som underlag för att ge feedback och vidareutveckla de utländska 
leverantörerna, åtgärda eventuella problem samt avgöra om leverantörer ska vara aktuell 
för framtida inköp. Allt eftersom kostnaderna redovisas och blir kända kan listorna 
uppdateras och en bild över vilket spann kostnaderna vanligen ligger inom kan erhållas. 
På så sätt kan en mer realistisk initial uppskattning av de förväntade kostnaderna göras 
och därmed fås ett bättre bedömningsunderlag vid valet av leverantör.

Genom uppföljningen blir det även möjligt att se ifall kostnaderna kopplat till inköpen 
minskar, dvs. att förbättringar sker, eller om de ligger på samma nivå. Utifrån detta kan 
inköpsorganisationen avgöra om det krävs några förbättringsåtgärder. Dessutom erhålls 
en bild över vilka typer av materialinköp som t.ex. kräver en extra stor arbetsinsats eller 
ofta är förenade med problem och tillkommande kostnader, och utifrån detta kan 
eventuella åtgärder tas.

Vilka kostnader och parametrar som bör inkluderas för att beräkna den slutliga 
besparingen eller inte är ingen lätt fråga och heller inget som detta arbete syftar till att 
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svara på. Men att de totala kostnaderna från utlandsinköpet bör kalkyleras och redovisas 
är i alla fall klart. Inte i huvudsak för att användas vid beräkning av den slutliga 
besparingen utan snarare för att få en korrekt bild över totalkostnaden och vilka kostnader 
som vanligen uppstår och därmed få ett bättre underlag vid framtida val av leverantör och 
för att kunna vidta förbättringsåtgärder inom inköpsarbetet. 

För att uppföljningen ska fungera så bra som möjligt bör den genomföras då 
projektorganisationen, framförallt platschefen och arbetsledare, fortfarande finns 
tillgänglig och inte hunnit gå vidare till nya projekt eftersom det då finns risk att saker 
glöms bort eller att uppföljningen helt enkelt inte blir utförd. Därför är det lämpligt att 
denna uppföljningsmall finns med från inköpsprocessens start och fylls i allt eftersom 
uppgifterna blir kända, som några platschefer föreslagit under intervjuerna. För att 
uppgifterna sedan ska kunna förmedlas till den ansvarige internationella inköparen och 
NPM samt att även övriga berörda inom företaget ska få ta del av erfarenheterna kan 
dessa uppgifter förslagsvis redovisas på företagets intranät så att alla som har användning 
av informationen enkelt får tillgång till den. Det kan vara lämpligt att denna uppföljning 
kopplas samman med systemet som företaget idag använder för leverantörsutvärdering 
för att få samtliga uppgifter kring leverantörerna samlade på ett ställe. Förslagsvis kan 
även en muntlig erfarenhetsåterföring ske vid slutmöten och även under byggstartsmöten, 
eftersom slutmöten inte hålls i varje projekt. Även företagets kompetenscenter skulle 
förslagsvis kunna användas för att sprida erfarenheterna.
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8. Slutsatser
I detta kapitel redovisas slutsatserna som dragits efter att materialet har sammanställts 
och analyserats. Kapitlet är upplagt utifrån studiens huvudfrågeställningar, dvs. 
offertutvärdering och val av leverantör samt uppföljning av inköpen. Här presenteras 
även reflektioner kring studien och förslag på fortsatt arbete. 

8.1 Offertutvärdering och val av leverantör
Det finns enligt Van Weele (2005), Monczka och Trent (2003), Smith (1999) stora 
möjligheter med internationella inköp, vilket också förklaras i olika utredningar som 
studerats, t.ex. Boverkets rapport (2005). Att för vissa materialinköp välja utländska 
leverantörer framför nationella kan innebära både kort- och långsiktiga fördelar för 
projekten och företaget. Den främsta fördelen enligt företagsstudien, är lägre prisnivåer 
som gör det möjligt att sänka inköpskostnaderna, vilket är huvudsyftet med företagets 
satsning på internationella inköp. 

Dock finns en del risker och svårigheter kopplade till internationella projektinköp vilka
kan resultera i problem och tillkommande kostnader för projekten, som bl.a. Grath (2004)
och Cook et al. (2004) förklarar. Det krävs därför en rejäl arbetsinsats från projektet och 
kunskap hos de inblandade för att lyckas med utlandsinköp eftersom det är en 
komplicerad process och många detaljer att tänka på, som Cook et al. (2004) påpekar,
vilket kan ställa till problem som medför ökade kostnader särskilt eftersom projekten 
ännu inte har så stor erfarenhet och kunskap om alla dessa delar. Detta innebär att även 
om inköpet blir lyckat så är arbetskostnaden ofta större vid internationella inköp jämfört 
med den vid nationella, framförallt vid förstagångsinköpen. Att sänka inköpskostnaderna 
är huvudsyftet med satsningen på internationella inköp, där ingår inte enbart offertpriset 
utan hänsyn måste även tas till övriga kostnader som är kopplade till en leverantör. Av 
bl.a. dessa anledningar är det lämpligt att projekten använder ett totalkostnadssynsätt vid 
offertutvärderingen för att därigenom få ett beslutsunderlag som gör det enklare att 
identifiera den mest lämpliga leverantören. Kostnadsposter som kan vara passande att 
inkludera i bedömningen har sammanställts i kostnadsmallen, vilken projekten kan 
använda som stöd vid utvärderingen av utländska leverantörers offerter för att inkludera 
kostnader som enligt denna studie vanligen uppstår vid internationella inköp.   

Det finns alltså både för- och nackdelar med internationella inköp. Svårigheten för 
projekten är därför att avgöra när internationella inköp är mer fördelaktiga än nationella. 
För att kunna göra detta är det lämpligt att projektet först och främst går igenom projektet 
och projektorganisationen resurser och förutsättningar. Det gäller framförallt att 
undersöka att resurserna som krävs för ett lyckat inköp finns, t.ex. till ritningsgranskning, 
översättningar, kontroller, avstämning och kommunikation med utländsk leverantör, att 
vilja, engagemang och språkkunskaper finns samt att utlandsinköp är möjligt med 
avseende på projektets tidplan. Om inte dessa krav är uppfyllda rekommenderas att 
projektet vänder sig till en nationell leverantör om det är möjligt, eftersom det i dessa 
situationer kan vara svårt att lyckas med utlandsinköp enligt vad som framkommit under
studien på företaget. Detta påpekas även av Cook et al. (2004). Dessutom bör projektet 
vara medvetet om att kostnaderna för förberedelserna för att få in utländska offerter oftast 
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är högre än vid offertförfrågningar till svenska leverantörer, vilket förklaras av Monczka 
och Trent (2003) m.fl. Denna uppfattning delas av respondenterna. Hur stora dessa 
kostnader är kan en uppföljning av inköpen bidra till att redovisa. Denna information kan 
sedan bl.a. användas då projekten ska ta beslut om förfrågningar ska förberedas och 
skickas till utländska leverantörer. 

Första steget för projektet i offertutvärderingen är att kontrollera att kraven som projektet 
ställt i förfrågan och kravspecifikationen är uppfyllda och att offerten är komplett, som 
Skoog och Widlund (2001) förklarar. I detta skede bör det undersökas om någon punkt 
saknas i leverantörens offert och kontrolleras om det finns några reservationer, för att 
kunna göra en värdering av vad dessa delar kan komma att kosta så att de aktuella 
anbuden blir ekonomiskt jämförbara. För att avgöra vilka för- och nackdelar en 
leverantör innebär gäller det att även bedöma vilka risker och problemområden som är 
kopplade till ett inköp från denna, som bl.a. Grath (2004) beskriver, och då förslagsvis 
beakta de risker och svårigheter som tidigare beskrivits. Andra liknande inköp inom 
företaget vara till hjälp för detta, att dra nytta av tidigare erfarenheter vid denna 
bedömning är därför att rekommendera. 

Därefter bör samtliga förväntade och uppskattade kostnader kopplade till inköpet 
kalkyleras för att få en bild över totalkostnaden, förslagsvis genom att utgå från
kostnadsmallen som redovisas i bilaga A. Även här är det lämpligt att undersöka tidigare
erfarenheter och dessutom se vad som är inkluderat i den svenska leverantörens offert för 
att kontrollera att samtliga kostnadsposter är inräknade, eller om något bör läggas till i 
kostnadsbedömningen. Uppskattning av totalkostnaden för ett inköp är komplicerad och 
innehåller många olika parametrar som varierar från fall till fall enligt Boverkets rapport 
(2005) och Skoglund och Widlund (2001) m.fl. Kostnadsmallen, i bilaga A, är en grund 
som kan användas som stöd för att få med de kostnader som, enligt denna studie, 
vanligen uppstår vid utlandsinköpen. Det är möjligt att vissa kostnadsposter som uppstår i 
samband med ett internationellt projektinköp saknas i kostnadsmallen, så det är viktigt att 
detta kontrolleras så att kostnadsposter och kostnadsdata som inte har fångats upp i 
studien inkluderas i mallen. Dessutom bör företaget gå igenom och avgöra vilka 
kostnadsposter som anses relevanta att ha med vid denna inköpstyp. För att få en mer 
användbar mall krävs att uppgifter på vilka kostnader som vanligen är kopplade till de 
internationella inköpen samt över storleken på dessa samlas in. Utan kostnadsdata är det, 
som Schmenner (1992) förklarar, svårt att göra en realistisk uppskattning av 
totalkostnaden. Sådana uppgifter kan erhållas genom att inköpen följs upp på 
byggarbetsplatsen, förslagsvis genom att uppföljningsmallen används. För att få ett bättre 
beslutsunderlag vid leverantörsvalen är därför uppföljningen av stor vikt.    

Det är lämpligt att platschefen och den internationella inköparen gör riskanalysen och 
kalkylen utifrån egna och eventuellt andras kunskap och erfarenheter. För att få en 
helhetsbild och uppfattning om för- och nackdelarna med inköp från en viss leverantör 
gäller det att även kvalitativa parametrar som upplevs viktiga för det aktuella 
materialinköpet vägs in och värderas i bedömningen, som t.ex. service, produktkvalitet, 
leveranssäkerhet etc. Dessutom bör både kort- och långsiktiga effekter av ett 
leverantörsval för både projektet och företaget beaktas, som Håkansson (1982) förklarar.
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Följande punkter är särskilt viktiga för projektet att gå igenom vid utvärderingen av 
utländska och svenska offerter för att kunna göra ett lämpligt leverantörsval, enligt vad 
som framkommit under företagsstudien: 

 Jämförs äpplen med äpplen? Annars måste de punkter som är avvikande värderas 
och prissättas. 

 Finns erfarenheter/referenser inom företaget eller Skandinavien? I så fall är detta 
en stor fördel.

 Har avtalet och betalningsvillkoren granskats?
 Har en korrekt beräkning av den totala fraktkostnaden utförts (transporten 

inklusive packning, storlek/vikt av produkt, försäkringar, tullkostnader mm)?
 Har en grundlig riskbedömning utförts (förslagsvis genom att studera de 

riskområden som behandlats i denna studie och se på tidigare erfarenheter som 
finns inom företaget)

 Har allt räknats med och kalkylerats (lämpligen genom att dels titta på vad som 
ingår i den svenska offerten och dels vilka kostnader som vanligen uppstår vid 
utlandsinköp enligt företagets erfarenheter)?

 Har samtliga parametrar (kvalitativa, kvantitativa, kort- och långsiktiga) som 
projektet upplever viktiga för inköpet värderats och vägts in i bedömningen?

Genom att utföra offertutvärderingen enligt ovan bör projekten få en god bild över vilka 
för- och nackdelar inköp från de aktuella leverantörerna innebär. När samtliga 
ovanstående delar har genomgåtts är det sedan upp till projektorganisationen att utifrån 
denna helhetsbedömning värdera vilken leverantör som upplevs mest fördelaktig med 
hänsyn till rådande förutsättningar.

8.2 Uppföljning av inköpet 
Det är enligt såväl Van Weele (2005), Carillo (2005), Knauseder (2005) m.fl. som 
studien på företaget viktigt att erfarenheterna tas tillvara för att öka möjligheterna till att
kunna förbättra inköpsarbetet. Uppföljning och erfarenhetsåterföring är viktiga delar för 
att kunna lära sig, förbättra områden där det finns brister och fortsätta med de delar som 
har visat sig fungera. Detta är särskilt aktuellt för de internationella inköpen eftersom det
är en relativt ny satsning för företaget och erfarenheten samt kunskapen inom detta 
område ännu inte är särskilt stor bland projekten. Därför finns stora möjligheter att ta 
vara på tidigare erfarenheter och på så sätt skynda på lärprocessen och etablera rutiner 
kring denna typ av inköp. Knauseder (2005) skriver att uppföljning och 
erfarenhetsåterföring fungerar bristfälligt i byggprojekt och det finns stora möjligheter att 
effektivisera aktiviteterna i byggprocessen genom att sköta dessa delar bättre. Detta tycks 
även vara fallet på NCC Construction Sverige AB, därför är det viktigt att företaget 
försöker få dessa aktiviteter att fungera bättre än vad de i dagsläget gör enligt denna 
studie. Eftersom det enligt vad som framkommit under studien inte krävs någon stor 
arbetsinsats för att samla in och sprida erfarenheter och kostnadsuppgifter som efterfrågas 
av inköpsorganisationen, och det enligt bl.a. Van Weele (2005), Carillo (2005), 
Knauseder (2005) kan leda till effektivisering och ökad lönsamhet så bör företaget se till 
att detta genomförs. 



89

För att projekten på ett enkelt sätt ska kunna följa upp utfall och konsekvenser samt 
totalkostnaden rekommenderas att uppföljningsmallen, som presenteras i bilaga B,
används på arbetsplatserna. Därigenom kan kunskap och erfarenheter kring problem och 
totalkostnaden kopplat till det internationella projektinköpet fångas upp och därefter
spridas inom företaget. Med detta underlag ökar möjligheten för att företaget ska kunna 
förbättra det internationella inköpsarbetet. Projekten kan bl.a. enklare avgöra när 
internationella projektinköp är lämpliga och göra bättre bedömningar i samband med 
offertutvärdering och val mellan svenska och utländska leverantörer samt öka 
möjligheterna att kunna genomföra lyckade utlandsinköp, då större kunskap fås. Genom 
uppföljning och erfarenhetsåtergivning kan dessutom uppgifter om vilka kostnadsdrivare 
som finns vid denna typ av inköp och även annan relevant information som kan användas 
för effektivisering erhållas. Utifrån detta underlag kan sedan kostnadsmallen
vidareutvecklas så att den ger ett bättre underlag och blir mer användbar för projekten. 

Gadde och Håkansson (1998) förklarar att om ökade kostnader läggs på vissa aktiviteter 
kan detta innebära minskade kostnader för andra delar och resultera i en besparing sett ur 
ett totalkostnadsperspektiv. Arbetsinsatsen som projekten lägger ned i samband med 
internationella projektinköp tycks utifrån denna studie i många fall vara större än den vid 
nationella inköp, men sett till totalkostnaden innebär utlandsinköpen trots detta oftast en 
besparing, enligt företagets uppskattningar. Monczka och Trent (2003) skriver att 
grunden för kostnadsbesparingarna med internationella inköp sällan är tydlig och att det 
därför är svårt att fastställa de verkliga fördelarna. Detta uppges även vara fallet på 
företaget enligt vad som framkommit under intervjuerna. Merparten av respondenterna 
upplever att den besparingsberäkning som görs inte ger en helt korrekt bild, men att de 
internationella inköpen i de flesta fall ger en besparing för projekten även om det inte är 
samma siffra som den redovisade. Ett viktigt steg för att få en bättre bild över 
totalkostnaden vid ett internationellt inköp är det viktigt att inköpet följs upp och 
kostnaderna kopplat till detta redovisas.

En rekommendation till företaget är alltså att vara mer noggranna med att projekten 
genomför en uppföljning och sedan sprider informationen inom organisationen. 
Förslagsvis kan uppgifterna från uppföljningen redovisas på företagets intranät där övrigt 
material kring de utländska leverantörerna finns samlade. Byggstarts- och slutmöten är 
också lämpliga forum för att sprida kunskap och erfarenheter. 

Eftersom många platschefer och inköpare saknar erfarenhet kring internationella inköp 
kan dessa upplevas komplicerade och tidskrävande. Genom att genomföra internationella 
projektinköp och sedan fånga upp och sprida erfarenheterna kopplade till dessa kan
rutiner och tillvägagångssätt inarbetas på företaget. Som med de flesta saker handlar det 
till stor del om att lära sig genom att prova på och sedan utnyttja möjligheten att kunna 
dra lärdom av erfarenheterna. Om projekten fångar upp och sprider relevant information 
kopplade till de internationella inköpen kommer lärprocessen sannolikt att bli effektivare
och gå snabbare. En viktig slutsats är därför att uppföljning av inköpen är en väsentlig del 
för att förbättra beslutsunderlaget vid leverantörsval och effektivisera inköpsarbetet på 
företaget samt leverantörernas prestationer.
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8.3 Övergripande och slutliga kommentarer
Denna rapport ger framförallt förslag kring hur företaget skulle kunna använda sig av ett 
mer totalkostnadsinriktat synsätt vid leverantörsval och uppföljning vid projektens 
internationella inköp. Kostnadsdrivande parametrar/aktiviteter som vanligtvis är kopplade 
till utlandsinköp och som därför kan vara lämpliga att inkludera i har sammanställts i en 
kostnads- och uppföljningsmall, vilka har till syfte att förenkla offertutvärderingen och 
uppföljningen och öka möjligheterna till att anlita de effektivaste leverantörerna. Övriga 
parametrar som är viktiga att beakta vid offertutvärdering och leverantörsval samt 
uppföljning har också identifierats och beskrivits. Utifrån vad som framkommit under 
studien läggs olika tyngdpunkt på olika parametrar beroende på inköpstypen men 
generellt är de viktigaste parametrarna för projekten vid materialinköp, utöver priset, 
framförallt kvalitet och leveranssäkerhet. För företaget som helhet är aspekter som 
exempelvis effektivisering av värdekedjor, möjligheten att påverka nationella 
leverantörer och ta ett socialt ansvar, viktiga vid valen. Det primära för både projekten 
och företaget, som också indirekt är kopplat till parametrar som t.ex. kvalitet och 
leveranssäkerhet etc., är att sänka inköpskostnaderna. Detta innebär att det är den lägsta 
totalkostnaden väger tyngst för inköpsstrategin och leverantörsvalen, varför en 
totalkostnadssyn är lämplig att använda vid offertutvärderingen och uppföljningen.         

Det finns, som Håkansson (1982) förklarar, ingen enkel modell eller metod för att 
inkludera och värdera alla viktiga parametrar vid leverantörsvalen och det är därför svårt 
att värdera för- och nackdelar med nya och etablerade leverantörer. Studien har 
framförallt fokuserat på kostnaderna och riskerna kopplade till internationella 
leverantörer och vilka av dessa som är särskilt viktiga för projekten att beakta, eftersom 
det framförallt är detta de saknar kunskap och erfarenhet om enligt undersökningen. Men 
även pekat på att hänsyn bör tas till både kvalitativa och kvantitativa parametrar samt
kort- som långsiktiga effekter av leverantörsvalen för enskilda projekt och företaget som 
helhet för att få ett sammanfattande intryck och därmed ett bra beslutsunderlag.    

Mallarna som utformats i detta arbete utgör en bas som kan användas som stöd kopplat 
till kostnadsdelen vid offertutvärdering och uppföljning i samband med internationella 
inköp. Eventuellt kan det vara lämpligt att koppla samman dessa med de mallar och 
system som idag används vid offertutvärdering och uppföljning samt utvärdering på 
företagets intranät för att på så sätt få de olika hjälpmedlen och uppgifterna samlade på 
ett ställe vilket bör innebära att arbetet kopplat till dessa aktiviteter blir mer effektivt och 
mindre tidskrävande. Att sedan genomföra en fortsatt utveckling av dessa mallar allt 
eftersom mer kunskap och erfarenheter från internationella inköp fås är att 
rekommendera.

Studien har identifierat aktiviteter/parametrar som genererar kostnader för projekt i 
samband med internationella projektinköp. Dock har inte storleksnivån på dessa 
fastställs, vilket gör det svårt att avgöra de olika kostnadsposternas inverkan på 
totalkostnaden för inköpen och hur relevanta de därför är vid leverantörsvalen. Detta är 
något som uppgifterna från uppföljningsmallen kan bidra till att fastställa, vilket gör 
uppföljningen till en väsentlig del även för offertbedömningen. Då kostnadsdata har 
erhållits kan det vara möjligt att uppskatta en standardkostnad/genomsnittskostnad för de 
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olika kostnadsposterna som sedan kan användas för att göra mer realistiska 
uppskattningar vid kostnadsbedömningen i samband med utvärderingen av utländska 
offerter. Utifrån kostnadsuppgifterna kan det även avgöras om några kostnadsposter är så 
små att de inte är relevanta att inkludera i kostnadskalkylen och vilka som har störst 
inverkan på totalkostnaden samt om det finns möjlighet att minska dessa genom åtgärder 
i inköpsprocessen. Det blir även möjligt att se om kostnadsposterna som är mest relevanta 
vid offertutvärdering och leverantörsval skiljer sig mellan olika typer av 
material/produkter och avgöra om någon skillnad bör göras beroende på inköpstyp.
Utifrån detta underlag kan en mer pålitlig och användbar kostnadsmall fås. Projekten kan 
då i ett tidigt skede uppskatta den ungefärliga kostnaden för inköpet och avgöra om det är 
lämpligt att vända sig med förfrågningar till en internationell leverantör för det specifika 
materialinköpet samt därefter följa upp kostnaderna och erfarenheterna för att få ett 
underlag till förbättringsåtgärder inom inköpsarbetet. Av dessa anledningar är 
uppföljningen en huvudsaklig del för att kunna använda en mer totalkostnadsapproach 
vid leverantörsvalen och för att förbättra inköpsarbetet.

8.4 Reflektioner
Företaget satsar rejält på internationella inköp och har därför lagt ner resurser för att få 
goda förutsättningar så att projekten ska lyckas med denna typ av inköp och kunna sänka 
inköpskostnaderna för både det enskilda projektet och för hela företaget. Enligt vad som 
observerats under denna studie krävs åtgärder för att påverka situationen med höga och 
fortsatt stigande materialpriser inom den svenska byggmaterialsektorn samt de höga 
byggkostnaderna i Sverige. Under studien har det framkommit att internationella inköp är 
ett sätt för att förändra situationen. Så även om några projekt drabbas av problem i 
samband med internationella inköp kan det i ett större och mer långsiktigt perspektiv vara 
fördelaktigt för företaget och byggbranschen att satsa på utlandsinköp. Detta är också 
något som bör beaktas av projektorganisationerna vid valet av leverantörer. Dock är 
projektets lönsamhet också är viktig. Det gäller därför att välja utländska leverantörer 
med omsorg, förslagsvis genom att gå igenom de delar som beskrivits ovan, så att affären 
ställer till stora problem för projektet. Görs en grundlig bedömning vid offertutvärdering 
och valet av leverantör samt uppföljning ökar chansen att det aktuella inköpet och 
framtida val av leverantör och utlandsinköp blir lyckade.

Under intervjustudien har det framkommit att vissa känner ett behov av mer stöd kring de 
internationella inköpen eftersom de i dagsläget inte har så stor kunskap och erfarenhet 
kring detta. Några platschefer efterfrågar någon slags checklista som beskriver de olika 
stegen som bör genomgås för att få ett lyckat utfall från internationella inköp, en lista 
över vad som är viktigt att göra och tänka på. Några internationella inköpare upplever att 
det saknas verktyg/system som kan användas vid de internationella inköpen och att 
sådana skulle underlätta och effektivisera deras arbete. Det kan därför vara lämpligt att se
över dessa behov och utforma listor och verktyg/system för att skapa gynnsammare 
förutsättningar för de internationella inköpen. 

Uppföljning och erfarenhetsåterföring är något som många har pekat på som en viktig del 
för att öka produktiviteten och minska byggkostnaderna inom branschen. Dock har det 
inte hänt så mycket, ämnet har diskuterats och det har konstaterats att förbättringar inom 
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byggproduktionen kan nås genom bättre uppföljning och erfarenhetsåterföring. Men detta 
sker fortfarande i för liten omfattning trots att det inte tycks krävas några stora åtgärder 
eller vara tidskrävande att genomföra. Enligt vad som framkommit under studien 
fungerar inte dessa aktiviteter helt i dagsläget på företaget, varken för nationella eller 
internationella inköp. Det finns förbättringsmöjligheter inom området och eftersom inga 
stora åtgärder eller resurser krävs för att redovisa viktiga erfarenheter som efterfrågas 
från inköpsorganisationen och projekten så bör det vara genomförbart för företaget. 
Svårigheten tycks vara att se till att uppföljning och erfarenhetsåterföringen utförs, vilket 
kan upplevas märkligt med tanke på att i stort sett samtliga respondenter ansåg att dessa 
aktiviteter var viktiga för att effektivisera arbetet. Men enligt studien finns brister inom 
detta område och företaget skulle därför behöva arbeta med att få dessa delar att fungera 
bättre.

8.5 Förslag på fortsatt arbete
Ett förslag på fortsatt arbete är genomföra en funktionsprovning av mallarna som 
framarbetats i detta arbete och undersöka huruvida de fungerar tillfredsställande. D.v.s.
att de ger ett stöd till projekten vid offertutvärdering och val av leverantör samt för 
uppföljning samt ger relevant information till inköpsorganisationen och andra projekt. 
För att utifrån detta avgöra om de bör användas som de är, justeras och vidareutvecklas 
eller om de inte ger något stöd och därför bör omarbetas. 

Ett önskemål från några platschefer är få en lista över alla steg som bör genomgås vid
internationella projektinköp och information om vad som är viktigt att ha i åtanke. 
Eftersom dessa inköp är komplicerade och det ofta saknas erfarenhet och rutiner för hur 
de bör gå till kan det vara lämpligt att utforma en sådan lista eller liknande för att ge stöd 
till platscheferna. En sådan skulle förslagsvis kunna innehålla instruktioner kring delar 
som förberedelser, förfrågan, ansvarsfördelning, avtal, offertutvärdering, kontroller etc.  
Denna studie har i viss omfattning berört detta område och skulle därför kunna användas 
som ett visst stöd vid utformandet av en sådan lista/handbok.

Några av de internationella inköparna nämnde att det finns ett behov av att få bättre 
verktyg för arbetet med internationella inköp. Egentligen har de idag inga verktyg att 
arbeta med förutom NPM-loggen som enligt en av de internationella inköparna ger viss 
hjälp vid utlandsinköpen. Internationella inköp är komplicerade och det är därför oerhört 
viktigt att arbeta strukturerat och ha olika avstämnings- och kontrollpunkter för att kunna 
göra så lyckade utlandsinköp som möjligt samt ge bra service till arbetsplatsen. Detta 
skulle underlättas om det fanns ett verktyg. Ett förslag på fortsatt arbete är därför att 
utforma ett system/verktyg som ger stöd åt de internationella inköparna vid 
utlandsinköpen. Kanske skulle detta även kunna kopplas samman med platschefernas 
efterfrågan på stöd som beskrevs ovan och även användas av platscheferna vid 
internationella projektinköp för att underlätta deras arbete och öka förutsättningarna för
lyckade inköp. 

Ytterligare ett förslag på fortsatt arbete är att grundligare utreda hur den slutliga 
besparingen från internationella inköp mäts på bästa sätt, om dagens metod är den mest 
lämpliga eller om det finns bättre alternativ. Det har framkommit under studien att
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merparten av de intervjuade respondenterna är kritiska till hur besparingen mäts i 
dagsläget eftersom de upplever att det ger en felaktig bild. Därför kan detta vara lämpligt 
att undersöka närmare för att på så sätt se om det finns någon alternativ metod som skulle 
kunna ge en mer realistisk bild eller ifall dagens tillvägagångssätt faktiskt är det bästa. 

Utifrån denna studie kan förbättringar göras kring företagets uppföljning och 
erfarenhetsåterföring. Detta är därför något som företaget bör undersöka och arbeta med 
eftersom det finns stora möjligheter till effektivisering och större lönsamhet genom att ta 
vara på kostnadsuppgifter, kunskap och erfarenheter vilka på ett enkelt och inte särskilt 
resurskrävande sätt kan samlas in och spridas. T.ex. med utgångspunkt i 
uppföljningsmallen som tagits fram, eller på något annat sätt om det är att föredra. 
Huvudsaken är att dessa aktiviteter utförs i större utsträckning än i dagsläget, eftersom 
det enligt denna studie finns mycket att vinna genom förbättringar inom detta område.  
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Bilaga A – Kostnadsmall 
Kostnadsberäkning inför internationellt projektinköp
Projekt:
Resurs:

Leverantör:

Förväntade kostnadsposter Kostnad (SEK) Kommentarer
Leverantörens pris (offertpris)
Frakt (transport, packning, märkning etc.)
Försäkringar
Tullar
Bankkostnader (valutasäkringsavgift etc.)
Betalningsvillkor
Konsult
Besök hos leverantör
Ritningsgranskningar
Översättningar (montageinstruktioner etc.)
Avtalsutformning/-granskning
Leveransbevakning, kontroller, avstämningar
Mottagningskontroll 
Materialhantering
Uppföljning
Annat:

Beräknad totalkostnad 0
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Bilaga B – Uppföljningsmall 
Uppföljning internationellt projektinköp
Projekt:
Resurs:

Leverantör:

Kostnadsposter kopplade till inköpet

Förberedelser Kostnad (SEK) Kommentarer
Utformande av specifikationer och erforderliga dokument
Översättningar av förfrågningsunderlag
Besök hos leverantör
Ritningsgranskningar
Översättningar (montageinstruktioner etc.)
Avtalsutformning/-granskning
Riskreducerande åtgärder
Annat:

Summa 0

Kostnadsposter efter beställning Kostnad (SEK) Kommentarer
Offertpris 
Frakt (transport, packning, märkning, lager) 
Tullar
Försäkringar
Bankkostnader (valutasäkringsavgift etc.)
Betalningsvillkor
Konsult
Leveransbevakning, kontroller, avstämningar
Mottagningskontroll 
Materialhantering
Uppföljning
Annat:

Summa 0

Tillkommande kostnadsposter 
Tilläggsbeställning/ändringar
Extra transporter
Tillkommande arbete i produktionen
Reklamationer
Garantier
Annat:

Summa 0

Totalkostnad för internationellt projektinköp 0
Övriga kommentarer/anmärkningar:
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Bilaga C – Frågeformulär till platschefer 
Introduktion
Informera om vad arbetet handlar om och syftet med intervjuerna. 

1. Hur länge har du jobbat i branschen? 
2. Vad har du för utbildning? 
3. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
4. Hur bedrivs och fungerar inköp och materialförsörjningen i ett projekt?
5. Vilka är dina erfarenheter av internationella projektinköp? 

a. Vad har du köpt och från vilka länder? 
b. Hur gick ni tillväga?
c. Vilka faktorer var avgörande i valet mellan internationell och nationell 

leverantör och hur gjorde/gör ni för att utvärdera och jämföra offerterna 
vid valet av leverantör? 

d. Vilka typer av material tycker du är mest lämpliga för internationella 
inköp och varför? 

6. Hur tycker du att de internationella inköpen har fungerat?
a. Om det fungerat tillfredsställande: Vad tror du är de främsta orsakerna till 

att det har gått bra? 
b. Om det inte fungerat tillfredsställande: Vilka problem har uppstått? Kunde 

man ha gjort något annorlunda? Hur har ni löst problemen? Ge gärna 
konkreta exempel. 

c. Är det något som du upplever är särskilt problematiskt/svårt vid 
internationella inköp (jämfört med nationella inköp)?

d. Hur ser du på tidsaspekten vid internationella inköp (t.ex. projektets 
arbetsinsats, tidplan)? 

e. Hur anser du att samarbetet i företagets inköpsorganisation fungerar vid 
nationella respektive internationella inköp? 

7. Hur blev utfallet av de internationella inköpen på arbetsplatsen? 
a. Har ni fått sätta in ökade resurser på arbetsplatsen jämfört med vad som är 

normalt vid nationella inköp (för exempelvis ritningsgranskning, 
översättningar, kontroll av material och montageinstruktioner, 
materialhantering, pga. annorlunda monteringsmetoder, vid garantier och 
reklamationer eller annat)? 

b. Hur hanteras reklamationer vid bristande kvalitet hos material, felaktiga 
kvantiteter, fel material, leveransskador etc.?

8. Vilka kostnader uppkommer vanligen för projektet vid ett internationellt inköp? 
9. Hur gör du/ni för att uppskatta besparingen som kan göras med ett internationellt 

inköp när ni ska göra en jämförelse mellan leverantörer vid offertutvärderingen, 
vilka parametrar/kostnader tas med? 

a. Gör ni t.ex. någon kalkyl och riskbedömning för att uppskatta 
totalkostnaden och bedöma eventuella risker? 

10. Hur anser du att den slutliga besparingen från de internationella inköpen bör 
mätas?
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11. Gör du/ni någon uppföljning efter ett internationellt inköp för att redovisa
kostnaderna kopplade till inköpet och beskriva leverantörens prestation samt 
andra erfarenheter kring inköpet, och i så fall hur?

a. Om inte: Hur tycker du att man skulle göra en enkel uppföljning, vad 
borde ingå? 

b. Skulle en färdig uppföljningsmall som platschefen fyller i samband med 
inköpet vara lämplig att använda och hur anser du att en sådan borde vara 
utformad? 

12. Vad upplever du för skillnader mellan nationella och internationella inköp för 
projektet?

a. Vilka för- och nackdelar ser du med svenska leverantörer kontra utländska
och vice versa?

13. Använder du dig av inköpsportalen? 
a. Till vad och i vilken omfattning?
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Bilaga D - Frågeformulär till internationella inköpare
Introduktion
Informera om vad arbetet handlar om och syftet med intervjuerna. 

1. Hur länge har du arbetat med internationella inköp?
2. Vad gjorde du tidigare?
3. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?
4. Hur går ni tillväga när ett internationellt inköp till ett projekt genomförs? Beskriv

hur ni gör och vilka som är inblandade. 
5. Hur gör ni för att utvärdera och jämföra offerterna vid valet mellan nationella och 

internationella leverantörer? 
a. Vilka parametrar beaktas?

6. Vilka möjligheter ser du med internationella inköp?
7. Vilka risker och svårigheter upplever du är kopplade till internationella inköp?
8. Vad anser du är särskilt viktigt att göra och ha i åtanke för att lyckas med 

internationella inköp (platschef, internationell inköpare, inköpare)? 
9. Har det uppstått några problem vid internationella inköp och vad har de orsakats 

av? Ge gärna några exempel.
a. Vad har ni gjort för att förhindra att dessa upprepas?

10. Hur upplever du inställningen till internationella inköp hos projektorganisationen 
(platschefer, inköpare)?

11. Görs någon uppföljningen av de internationella inköpen?
a. Hur går den till, vem/vilka utför den och vad inkluderas i en sådan?
b. Hur skulle uppföljningen kunna förbättras?
c. Om en uppföljningsmall för internationella inköp skulle utformas, vad 

skulle du då vilja att den gav för information? 
12. Tycker du att företagets metod att mäta den slutliga besparingen från 

internationella inköp är lämplig eller borde den mätas på annat sätt?
13. Använder du inköpsportalen?

a. Till vad och i vilken omfattning?
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Bilaga E – Frågeformulär till inköpare
Introduktion
Informera om vad arbetet handlar om och syftet med intervjuerna. 

1. Hur länge har du arbetat med inköp? 
2. Vad gjorde du tidigare?
3. Vad har du för utbildning?
4. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?

5. Beskriv hur den nationella inköpsverksamheten bedrivs. 
a. Hur förankras inköpsbehoven från byggprojekt till inköpare? 
b. Vilka typer av inköp är du inblandad i och vad gör platschefen själv

kopplat till materialförsörjningen?
c. Vilka faktorer övervägs när leverantörer ska väljas till projektinköpen och 

vilka av dessa läggs vanligtvis störst vikt vid (exempelvis långsiktighet, 
kunskapsutbyte, pris, leveranssäkerhet, service, kvalitet)?

6. Vad anser du är särskilt viktigt att tänka på för att lyckas med ett projektinköp?  
7. Finns några vanligt förekommande problem vid nationella projektinköp? 

a. Vilka inköps- och leverantörsrelaterade problem upplever du är vanligast 
förekommande på byggarbetsplatsen vid nationella inköp?

8. Hur hanteras bristande kvalitet hos material, felaktiga mängder, fel material, 
leveransskador och dylikt? 

a. Rapporteras sådant till inköparen?
9. Görs någon uppföljning av de nationella projektinköpen?

a. Om ja: Vilka punkter tas upp och vilka är inblandade? 
b. Om nej: Finns det behov av att en sådan genomförs och vilka punkter 

borde finnas med?
10. Vilka är dina erfarenheter av internationella projektinköp? 

a. Vad har du köpt och från vilka länder?
b. Hur gick inköpet till? 
c. Vilka faktorer var avgörande i valet mellan internationell och nationell 

leverantör?
d. Vilka typer av material anser du är mest lämpliga för internationella inköp 

och varför?
11. Har du några förslag på hur ett projekt bör gå tillväga för att utvärdera och 

jämföra offerterna vid valet mellan nationella och internationell leverantör? 
12. Tycker du att dagens metod att mäta den slutliga besparingen från internationella 

inköp är lämplig eller anser du att den borde beräknas på ett annat sätt?
13. Hur anser du att samarbetet i de olika delarna av företagets inköpsorganisation 

fungerar vid nationella respektive internationella projektinköp?
14. Använder du inköpsportalen?

a. Till vad och i vilken omfattning?
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Bilaga F - NCC:s Supplier Assessment (SA)
Eftersom företagets Supplier Assessment (SA) är ett konfidentiellt affärsdokument så 
presenteras inte detta i sin helhet utan beskrivs enbart översiktligt.

Vid leverantörsutvärderingen används ett antal öppna frågor där särskilda 
utvärderingskriterier ska vara uppfyllda. Betygen som används är:

 Bra (alla kriterier är uppfyllda) - (G=good)
 Förbättring krävs (små avvikelser från kriterierna) - (IN=improvement needed) 
 Kritisk (inga tillfredsställande svar) - (C=critical)
 Inte godkänd - (NA=Not applicable)

För att en leverantör ska vara godkänd för projektinköp krävs att den inte har något 
betyget kritisk, minst 50 % betyget bra samt bevis på att förbättringar utförs för kriterier 
där betyget är förbättring krävs. 

Företagets utvärderingsfrågor, till vilka ett antal utvärderingskriterier är kopplade, rör 
områden som:

 Företaget - Hur är leverantören positionerad i sitt segment?
 Språk - Behärskar personal inom kundhanteringsfunktioner engelska i tal och 

skrift?
 Riskhantering – Hur arbetar leverantören med risker?
 Brandskydd - Hur skyddas företaget från brand?
 Exporterfarenhet - Vilka exporterfarenheter har leverantören?
 Kvalitet - Vilken typ av kvalitetshanteringssystem har leverantören? Hur mäts 

kvalitetsprestationen? 
 Socialt ansvar - Hur arbetar leverantören med socialt ansvar? Hur ser 

arbetsvillkoren ut för personalen i fabriken?
 Miljö - Hur hanteras miljöfrågor? Hur säkerställs att produkterna är fria från 

farliga ämnen? 
 Leverantörer - Hur kvalitetsförsäkras inkommande material? Hur hanteras inköpta 

produkter som klassificeras som flaskhalsar (strategiskt material)?
 Produktion - Hur ser rutinerna ut för arbetsinstruktioner?
 Produktkvalitet - Hur kontrolleras/verifieras produkterna mot 

kundspecifikationen?
 Logistik - Hur säkerställer leverantören att leveransdatum hålls?
 Kostnadsreducerande aktiviteter - Hur arbetar leverantören med 

kostnadsreducerande aktiviteter?


