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Abstract 

High project costs in the Swedish construction business are a problem which needs to be 

solved. The problem is partly caused by high prices of construction material and products 

on the domestic markets. Given that construction material represents 40 % of the total 

project cost, it is an important part of the solution to decrease the current price level or to 

turn to new suppliers. 

 

As an attempt to stop the increasing project costs Skanska Sweden is making big efforts to 

make purchasing more efficient. One ingredient in this challenge is to increase the volume 

of imports of construction material. The countries which Skanska Sweden is concentrating 

on so far are Poland and China. 

 

This effort demands that changes are made within the company. The group who is mostly 

affected by this is the purchasers, the people who actually buy the products. This study 

aims to investigate how the purchasers’ working conditions and situation should change in 

order to reach the import goals. Three different areas related to this matter were studied: 

• Level of competence 

• Working methods 

• Support from the company 

The study was made by interviewing purchasers who formed a so called production 

group. Interviews were also made with a number of persons who have more strategic rolls 

in the purchasing work, called the strategic group. The interviews resulted in a number of 

conclusions about how the purchasers’ situation is today and some suggestions in how it 

could change in order for Skanska Sweden to achieve the import goals. 

 

Among the most significant problems which were identified, language skills and insecurity 

to buy products from unknown markets were particularly prominent. Conclusions were 

also made that the support from the purchasing organization is not always adequate due to 

lack of personnel to get support from. Furthermore is lack of time a problem most of the 

purchasers suffer from. This should be reflected in the planning of the purchases and by 

good preparations. 
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Sammanfattning 
Höga byggkostnader är ett problem som stora delar av byggsektorn idag försöker att få 

bukt med. En del av problemet ligger i de höga priser på byggmaterial som råder i Sverige. 

Eftersom byggmaterialen utgör 40 % av den totala entreprenadkostnaden är det en viktig 

del av lösningen att få ner de befintliga priserna på byggmaterial eller vända sig till nya 

leverantörer. 

 

I ett försök att sänka de stegrande byggkostnaderna gör Skanska Sverige just nu stora 

satsningar på att effektivisera sitt inköpsarbete. En del i denna satsning är att öka andelen 

utlandsinköp. De länder som Skanska Sverige satsar mest på i sin byggimport är Polen och 

Kina. 

 

Satsningen på internationella inköp kräver att förändringar sker inom företaget. En av de 

yrkesgrupper som blir mest påverkad av satsningen är projektinköparna, det vill säga de 

personer som ska köpa produkterna. Detta examensarbete syftar till att kartlägga hur 

projektinköparnas förutsättningar och arbetssituation bör förändras för att utlandssatsningen 

ska bli lyckad. Tre olika områden, relaterade till projektinköparens förutsättningar, 

studerades: 

• Kompetensnivå 

• Arbetssätt 

• Stöd från det egna företaget 

Kartläggningen gjordes genom att intervjua projektinköpare som utgjorde en så kallad 

produktionsgrupp. Intervjuer gjordes även med ett antal personer som har strategiska 

uppgifter anknutna till inköp, kallat den strategiska gruppen. Intervjuerna resulterade i ett 

antal slutsatser om hur projektinköparnas situation är idag och förslag hur den kan 

förändras för att utlandssatsningen ska lyckas. 

 

Bland de problemområden som kunde identifieras var språkkunskaper och osäkerhet för 

att göra inköp på oprövade marknader särskilt framstående. Slutsatser drogs också att stödet 

från inköpsorganisationen inte alltid är tillräckligt på grund av det inte finns nog med 

personal att tillgå och få stöd från. Vidare är tidsbrist ett problem som flertalet 

projektinköpare lider av. Detta bör avspeglas i mer detaljerad inköpsplanering och goda 

förberedelser. 
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1 Inledning 
I detta kapitel beskrivs av syftet med examensarbetet. En problembakgrund kommer att ges samt 

bakomliggande information om examensarbetet som sådant och vilka intressenter som finns. 

1.1 Problembakgrund 

40 % av entreprenadkostnaden i ett byggprojekt utgörs av materialinköp. 

(Byggkommissionen, 2002) Detta faktum, i kombination med att materialkostnaderna de 

senaste åren har ökat snabbare än andra kostnadsposter i byggprojekten, har gjort att 

handeln med utländska leverantörer inom byggbranschen ökar. 

 

En ökad import av byggmaterial ses av många som ett sätt att sänka byggkostnaderna. 

(Bygger vi för dyrt?, 2003) 

 

Inte bara internationella inköp1, utan inköp i stort, har under senare år fått allt större fokus 

från de större byggentreprenörerna i Sverige. Omorganiseringar, nya hjälpmedel och 

strategier präglar inköpsarbetet i större utsträckning. De stora byggentreprenörerna i 

Sverige satsar mer och mer resurser på inköp av inte bara byggmaterial, utan även 

arbetskraft i form av underentreprenörer, från utlandet. Diverse pilotprojekt och gjorda 

inköp från utlandet har visat att det finns en stor potential att spara pengar utan att behöva 

sänka kvaliteten. 

 

Skanska Sverige AB är Sveriges största byggentreprenör och gör just nu satsningar på 

området, framför allt genom nyanställningar och omorganisering av inköpsorganisationen. 

Skanska Sverige har bland annat som mål att öka sina Internationella inköp med 10 gånger 

på 2 år. I nuläget ligger fokus för Skanskas köp från utlandet på länderna Polen och Kina. I 

dessa länder finns nu personal från Skanska på plats som övervakar marknaden. Satsningen 

på Polen och Kina kommer av att verksamhet funnits i dessa länder tidigare och en viss 

kännedom om marknaderna finns. 

1.2 Problembeskrivning 

En satsning på internationella inköp genomförs inte i en handvändning. På många olika 

plan måste förändringar göras. Detta görs i bemanning, arbetssätt, kommunikationsvägar 

med mera. En av de yrkesgrupper som blir ytterst påverkad, och då blir mycket viktig i 

                                                 
1 Importköp av byggmaterial, byggvaror och arbetskraft. Kommer också att kallas utlandsinköp i denna 
rapport. 
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denna satsning är de som ska köpa materialet, inköparna. I detta examensarbete står denna 

yrkesgrupp i fokus. 

 

Skanskas VD, Stuart Graham, har sagt att: 

 

Good people and a weak strategy will outperform weak people and a brilliant strategy 

...every time. 

 

Med dessa ord i ryggen är det lätt att förstå att inköparna kommer att vara viktiga i 

satsningen på internationella inköp och till stor del avgöra hur satsningen kommer att slå 

ut. 

 

Denna studie går ut på att kartlägga hur inköparen2 kommer att påverkas och behöva 

anpassa sig till denna satsning. Kommer kompetenskraven på dem att bli högre? Kommer 

arbetssätten att ändras? Kommer behovet av stöd och information att öka? Det finns ett 

behov från Skanska Sveriges sida att få svar på dessa frågor. 

Figur 1.1 Projektinköparens förändrade roll 

 

                                                 

2  I denna rapport även kallad projektinköpare eller projektingenjör. En beskrivning finns i kapitel 5. 

skillnader Nuläge Målsättning 

Kompetens/ 

Arbetssätt/ 

Stöd 

skillnader 

Hur? 

Inköparens situation 
idag 

Inköparens 
situation 
imorgon 

Tid 
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1.3 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att identifiera hur inköparens roll kommer att förändras i 

takt med att Skanska Sverige gör fler inköp från utlandet. Studien syftar till att identifiera 

hur behovet av stöd, kompetensnivån och arbetssättet bör förändras. 

1.4 Mål 

Målet med examensarbetet är fastställa hur projektinköparens roll kommer att påverkas av 

satsningen på internationella inköp. Områdena som kommer att täckas in är följande: 

• Kompetensnivå 

• Arbetssätt 

• Stöd/information från den egna organisationen. 

 

Vidare är målet att utifrån denna information kunna föreslå förändringar som kan göras för 

att förbättra projektinköparnas förutsättningar att göra fler och mer lönsamma material- 

och varuinköp från utlandet. I förlängningen finns en förhoppning om att examensarbetet 

kan leda till eller vara del av ett hjälpmedel som tas fram för att underlätta inköpsarbetet. 

 

Författarens personliga mål att få en ökad kunskap inom ämnet internationella inköp och 

inköp i allmänhet inom byggsektorn för att ha en bra grund att stå på inför kommande 

arbetsliv. 

1.5 Avgränsningar 

• Geografisk avgränsning - Fokus kommer att ligga på projektinköparna i en enskild 

region inom Skanska Sverige, region Hus Norr. Detta eftersom de projektinköpare 

som intervjuas kommer från just denna region. Ämnet och problematiken i sig är 

dock aktuella för hela företaget. 

• Ämnesavgränsningar - Endast inköp av varor och material behandlas i 

examensarbetet. Inköp av tjänster eller underentreprenörer behandlas inte. 

Anledningen till detta är att resurser inte finns att täcka in båda ämnesområdena 

och examensarbetet skulle då bli för brett och tidskrävande. Fokus i studien ligger 

på projektspecifika inköp, avropsköp på avtal behandlas endast övergripande. Även 

om ämnet inköp i allmänhet behandlas ligger fokus på inköp från utlandet. 

Undersökningen görs bland anställda på Skanska Sverige AB men trots det är 

resultaten vara relevanta för även andra byggentreprenörer. 

• Metodisk avgränsning – Denna avgränsning innebär att datainsamling endast sker 

genom litteraturstudie och intervjuer, det vill säga, en kvalitativ studie. 
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1.6 Organisation 

Författaren, Linus Lindström, läser sista terminen till Civilingenjör i Väg och 

Vattenbyggnad med inriktning mot produktion. Med start våren 2006 skrevs 

examensarbetet att åt Skanska Sverige AB, Region Hus Norr. Initiativtagare till 

examensarbetet är författaren tillsammans med handledaren på Skanska Sverige. Nedan 

visas en ett organisationsschema som beskriver ansvarsfördelningen i examensarbetet. 

 

 
Figur 1.2 Organisationsschema 

Examinator/Handledare från 
LTU 

Lennart Apleberger 

Examensarbete 
Linus Lindström 

Handledare från Skanska Sverige 
AB 

Magnus Sneen 
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2 Företagspresentation 
I detta kapitel ges en kortare beskrivning av företaget Skanska AB samt affärsenheten Skanska 

Sverige AB. En historisk beskrivning och information om deras marknader ges. 

2.1 Skanska AB 

2.1.1 Företagsfakta 

Skanska AB är enligt 2004 års totala omsättning världens fjärde största byggbolag. År 2005 

var omsättningen 125 mdr SEK och företaget hade ungefär 54000 anställda. Företaget har 

fyra olika verksamhetsgrenar. Dessa är byggverksamhet, som är den absolut största av de 

fyra grenarna och står för 91 % av de totala årliga intäkterna. Vidare finns också 

verksamhet inom bostadsutveckling, kommersiell utveckling och infrastrukturutveckling. 

(www.skanska.se, 2006) Företagets affärsidé är: 

 

Skanskas affärsidé är att utveckla, bygga och underhålla den fysiska miljön för att bo, 

resa och arbeta. (www.skanska.se, 2006) 

 

Skanska är i grunden ett Svenskt företag men i dag finns verksamhet i stora delar av 

världen och då framför allt i Europa och Amerika. Närmare bestämt finns affärsenheter på 

följande nio hemmamarknader: Sverige, Norge, Finland, Danmark, Polen, Tjeckien, 

Storbritannien, Argentina och USA. Koncernens, tillsammans med den Svenska 

affärsenhetens, huvudkontor ligger i Solna. Den tidigare utlandsenheten inom Skanska, 

Skanska International Projects som sysslat med projektexport, är för närvarande under 

avveckling och företaget koncentrerar sig istället på att agera på hemmamarknaderna i 

ovanstående länder. 

 

 

Figur 2.1 Organisationsbild Skanska AB (www.skanska.com, 2006) 

http://www.skanska.se
http://www.skanska.se
http://www.skanska.com
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Kända projekt som Skanska har varit delaktiga i är bland annat Öresundsbron, 

Hallandsåstunneln (pågår fortfarande), Swiss Re Building i London, OS-stadion i Atlanta 

samt det kommande infrastrukturprojektet vid Ground Zero i New York City. 

 

 
Figur 2.2 Swiss Re Building i London (www.skanska.com, 2006) 

2.1.2 Historik 

Skanska AB grundades av Rudolf Fredrik Berg 1887 men då under namnet AB Skånska 

Cementgjuteriet. Den ursprungliga verksamheten var att tillverka dekorativa 

betongelement till kyrkor och offentliga byggnader. Fokus byttes dock ganska snabbt mot 

att utföra byggnadsarbeten och redan i början än 1900-talet gjordes en inledande 

utlandssatsning i St. Petersburg i Ryssland. 

 

Andra milstolpar i företagets historia är byggandet av Sveriges första asfaltväg i Borlänge 

samt utvecklingen av allbetongmetoden. Denna gick ut på att tillverka betongelement 

utanför byggplatsen och sedan lyfta dessa på plats med en liten arbetsstyrka. 

 

År 1965 introduceras Skanska på Stockholmsbörsens A-lista och 1984 byts namnet på 

företaget från AB Skånska Cementgjuteriet till Skanska AB, detta för att namnet även ska 

vara gångbart utomlands. 1998 påbörjades den strategiska expansionen på nya 

hemmamarknader och 2002 låg fokus klar på de fyra olika verksamhetsgrenarna som 

beskrivits tidigare i texten. (www.skanska.se, 2006) 

http://www.skanska.com
http://www.skanska.se
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2.2 Skanska Sverige AB 

Skanska Sverige AB är, näst efter Skanska USA Building den största affärsenheten inom 

koncernen med en årsomsättning på ca 22 mdr SEK och 12 000 anställda. Verksamheten 

är indelad i två grenar, husbyggande och väg- och anläggningsbyggande. Dessa grenar är 

vidare indelade i geografiska regioner som i sin tur är indelade i distrikt. Som exempel kan 

tas är Distrikt Västernorrland/Jämtland som är en del av Region Hus Norr ingår i 

husbyggnadsverksamheten i Skanska Sverige AB. Utanför dessa regioner finns även staber 

och specialister som är fokuserade på ett speciellt område inom verksamheten. Exempel på 

dessa kan vara teknisklösningar, miljö eller inköp. 

 

Figur 2.3 Organisation, Skanska Sverige AB (www.skanska.se, 2006) 

 

Skanska Sveriges delmål är att år 2006 vara ”Sveriges i särklass mest professionella 

byggföretag” och visionen är att vara ”en förebild inom Svenskt näringsliv”. Under de 

senaste åren har allt större fokus, inte bara i Skanska utan hela byggbranschen, riktats mot 

industriellt byggande och inköp, detta på grund av stora krav på en effektiv och snabb 

byggprocess samt att skära ner de stegrande byggkostnaderna. 
 

http://www.skanska.se
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3 Forskningsmetodik 
Forskningsmetodikkapitlet ger en beskrivning om vilken sorts forskning som har använts. 

Forskningsdesignen med innehållande forskningstyp beskrivs, såväl som målgrupper för 

datainsamlingen och de faser som undersökningen är indelad i. Vidare presenteras också den aktuella 

forskningsfrågan och dess avgränsningar. Kapitlet innehåller en tidplan för hur arbetet kommer att 

fortskrida. Avslutningsvis redovisas datainsamlingsmetoder och tillvägagångssätt. 

3.1 Forskningsdesign 

Konkret innebär arbetet med forskningsdesignen att författaren preciserar ingående 

arbetsmoment, målgrupper för datainsamling samt de ekonomiska och tidsmässiga 

ramarna för forskningsprojektet. (Andersson & Borgbrant, 1998) 

3.1.1 Forskningstyp 

Enligt Andersson & Borgbrant (1998) finns det fyra olika forskningstyper: 

• Förändring 

• Utvärdering 

• Teori och modellutveckling 

• Utprövning 

 

Av dessa fyra är det utvärdering som passar bäst in på detta examensarbete. 

Forskningstypen syftar till att göra en kartläggning av studieobjektet genom utredningar 

och undersökningar. (ibis.) De metodval, datainsamlings- och analysmetoder som finns 

beskrivna för denna forskningstyp är de som har använts i examensarbetet. Motivet till att 

examensarbetet faller in under denna kategori är att en kartläggning gjordes över 

forskningspersonernas arbetssätt och förutsättningar. 

3.1.2 Ingående arbetsmoment 

Examensarbetet är indelat i fyra faser kallade identifiering av problemområden, 

kartläggning av företagets arbetssätt, huvudsaklig datainsamling samt analysfas. Indelningen 

syftar till att stycka upp arbetet och då kunna lägga fokus på rätt sak vid rätt tidpunkt. Det 

är också ett bra sätt att kunna stämma av tidsmässigt var i processen författaren befinner sig. 

• Fas 1: Identifiera problemområden - Litteratur med anknytning till inköp inom 

byggbranschen och internationella inköp i studerades. Från denna litteratur 

identifierades de olika problemområden som finns i samband med Internationella 

inköp. Samtal med handledarna fördes för att identifiera ytterligare 

problemområden. 
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• Fas 2: Kartlägga företagets arbetssätt - I denna fas studerades hur Skanska Sverige 

jobbar med internationella inköp i dagsläget. Hur ser organisationen ut? Hur 

genomförs ett köp? Vad finns det för hjälpmedel och stödfunktioner? För att få 

denna information användes företagets intranät samt muntliga källor i företaget. 

• Fas 3: Huvudsaklig datainsamling - Här samlades den mesta informationen som 

behövdes för att kunna svara på forskningsfrågorna. Detta gjordes genom intervjuer 

med inköpare som jobbar i regionen och direkt i projekten samt med personer 

som jobbar strategiskt med inköp. 

• Fas 4: Analysfas - I denna avslutande fas av examensarbetet sammanställdes och 

analyserades insamlad data. Målet i denna fas var att svara på forskningsfrågorna. 

Utifrån de analyserade resultaten drogs slutsatserna. 

 

Parallellt med faserna pågick rapportskrivningen. Innan arbetet påbörjades gjordes en 

projekttidplan, visad i figur 3.2. Faser gick in i varandra och överlappade en del, något som 

var mycket svårt att undvika. Nedan visas ett schema över arbetsgången. 

 

 
Figur 3.1 Arbetsgång 

Projektplanering 

Identifiera problemområden 

Kartlägga företagets arbetssätt 

Huvudsaklig datainsamling Intervjuer 

Intervjuer och intern datainsamling 

Litteraturstudie och Intervjuer 

Projektplan i Asta Powerproject 

Aktivitet Metod 

Analys och slutsatser Bearbetning av insamlat material 



                         FORSKNINGSMETODIK                      

 

 10 

3.1.3 Målgrupper för datainsamling 

De målgrupper som fokus lades på var personer inom Skanska Sverige AB som jobbar med 

inköp. Projektinköpare, men även personer på chefsnivå som jobbar strategiskt med 

inköp, intervjuades. Projektinköparna är samtliga anställda inom Skanska Sverige, Region 

Hus Norr medan övriga intervjupersoner representerar både regionen samt Skanska 

Sveriges stab för inköp. En närmare beskrivning av intervjupersonerna finns i kapitel 6. 

3.1.4 Tidplan 

Nedan presenteras en översiktlig tidplan över hur arbetet fortskred. 

 

Rad Namn
2006
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Intern informationssökning

Förbereda Intervjuer

Kontakta Intervjuobjekt

Fas 3, Intervjufas

Utföra Intervjuerna

Sammanfatta Intervjuerna

Fas 4, Analys och Slutsatser

Analys av intervjusvar

Diskussion och Slutsattser

Rapportskrivning

Presentation

StudieresaStudieresa
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Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti Sep

2006

Symboler

Milstolpe

Figur 3.2 Tidplan 
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3.2 Forskningsfrågorna och dess avgränsningar 

Utifrån examensarbetets syfte har följande forskningsfrågor identifierats: 

 

� Vilken information och stöd från den egna organisationen bör projektinköparen ha för att 

kunna öka antalet materialinköp som görs från utlandet? 

 

� Vilka kompetenskrav kommer att ställas på projektinköparna för att de ska kunna 

motsvara Skanska Sveriges mål gällande internationella inköp? 

 

� Hur bör arbetssättet förändras för projektinköparna när Skanska Sveriges mål för 

internationella inköp ska realiseras? 

 

Figur 3.3 Sex områden vid beskrivning av forskningsfrågan (Andersson & Borgbrant, 1998) 

3.2.1 Författarens referensram, kompetens och intresseområde 

Författarens egen kunskap inom området Internationella inköp var knapphändig. En viss 

kunskap i området inköp inom byggbranschen finns från kurser lästa på universitetsnivå 

samt arbetslivserfarenhet från arbete i byggprojekt. Just inköp från utlandet är något som 

författaren inte arbetat med tidigare och ytterligare kompetens krävdes för att kunna 

genomföra arbetet. 

 

Som stöd till författaren fanns en handledare från Luleå Tekniska Universitet samt en 

handledare från företaget tillgängliga. 

Forskningsfrågan 

Avgränsningar 

Författarens referensram 

Resursbedömning 

Förväntat resultat 

Historiskt perspektiv 
Yttre gränser, 

tvärfacklighet 

Problemägare, 

Intressenter 
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3.2.2 Problemägare, intressenter 

Problemägare till detta examensarbete är personalen inom Skanska Sverige AB, region Hus 

Norr, det vill säga de som tagit initiativ till examensarbetet och projektinköparna i denna 

region i synnerhet. Andra intressenter är handledare och examinator vid Luleå Tekniska 

Universitet samt författaren själv. 

3.2.3 Yttre gränser 

De yttre gränser som finns är att fokus endast kommer att ligga på inköp gjorda från 

utlandet. Fokus kommer att ligga på inköp av material och inte tjänster i form av 

underentreprenader. 

3.2.4 Förväntat resultat 

Förväntat resultat för examensarbetet är en fullgod analys i ämnet som kommer att vara till 

stöd för regionen i det fortsatta arbetet med inköp. Förhoppningen för författaren är att 

förutom att bli godkänd även skaffa sig mycket kunskap i ämnet och skapa sig en bra 

grund att stå på inför kommande arbetsliv. 

3.2.5 Historiskt perspektiv 

Eftersom satsningen på internationella inköp är relativt ny inom företaget har ingen 

liknande studie gjorts tidigare. Därför gjordes bedömningen att ett behov finns. Behovet 

grundades i att många projektinköpare känner osäkerhet i att göra köp från utlandet. 

3.2.6 Resursbedömning 

De tidsmässiga resurserna presenteras i figur 3.2. De ekonomiska resurser som krävs har det 

inte gjorts någon kalkyl för. 

3.3 Datainsamlingsmetoder 

Huvudmetoderna för datainsamlingen är litteraturstudie och personliga intervjuer. Valet av 

denna datainsamlingsmetod gjorde att examensarbetet tog en kvalitativ utformning i de 

delar som rör intervjuerna. 

3.3.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudien skedde först och främst från litteratur från Universitetsbiblioteken i Luleå 

och Sundsvall. Där används sökmotorerna ”Lucia” och ”MIMA” för att hitta litteratur 

som matchar ämnet i fråga. Exempel på sökord/fraser är: ”inköp”, ”internationella inköp”, 

”utlandsaffärer”, ”inköp i byggbranschen”, ”byggkostnader” med flera. 
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Även litteratur med anknytning till ämnet söktes på Internet. I första hand söktes 

litteraturen på byggdatabaser på Boverket och Svensk Byggindustris hemsidor. 

3.3.2 Intervjuer 

Intervjuerna utfördes med dels projektinköpare men även personer högre upp i 

organisationen med ansvar för strategiska inköpsfrågor. För att kunna skapa en bild av hur 

företaget arbetar med internationella inköp i dagsläget och vilka mål och strategier som är 

uppsatta görs också intervjuer med en strategisk grupp. Intervjuernas utformning och 

intervjutekniken behandlas i kap 6. 

3.3.3 Bearbetning av insamlad information 

Efter att intervjuerna slutförts sammanställdes intervjusvaren från respektive intervjuperson. 

Materialet från respektive intervju fördes sedan in i dataprogrammet Microsoft Excel® så 

att en bra överblick kunde ges för alla svar inom varje ämnesområde. Sammanställningen 

presenteras i bilaga D. 

3.4 Metodproblem 

När metodvalen gjorts var det viktigt att inse att man måste vara självkritisk och även 

kritisk till den information som samlas in. Problem som reliabilitet3 och validitet4 måste tas 

i beaktning vid datainsamlingen. 

3.4.1 Reliabilitet 

Ett problem som kan uppstå under intervjuerna är att få både författaren och 

intervjupersonerna att svara objektivt och neutralt. 

 

Författaren bör sträva efter att vara självkritisk och medveten om sina förutsättningar, 

både personliga och inför det man avser att studera. Det är således viktigt att som 

forskare analysera felkällor och egna begränsningar inför datainsamlingen. (Andersson 

& Borgbrant, 1998) 

 

Dessa aspekter är viktiga för att få hög reliabilitet till informationen som ska analyseras och 

presenteras. 

                                                 

3 Pålitlighet hos informationen (Nationalencyklopedin, www.ne.se) 

4 Värdet i informationen (Nationalencyklopedin, www.ne.se) 

http://www.ne.se
http://www.ne.se
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3.4.2 Validitet 

En svårighet som finns i samband med intervjuer är att välja ut rätt målgrupp. Målgruppen 

bör väljas ut så att den väl representerar den grupp (projektinköpare) som undersöks, detta 

för att ge så mycket validitet till undersökningen och den insamlade informationen som 

möjligt. Det är också, i utformningen av intervjufrågorna viktigt att forma dem på ett 

sådant sätt att validiteten blir hög, det vill säga, frågorna bör verkligen ha med arbetets 

syfte och mål att göra och inte bara ”kännas intressanta” men inte har med syftet att göra. 
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4 Teori 
Teorikapitlet ger en beskrivning av inköp inom byggbranschen och hur man jobbar med det. En 

bakgrund ges till varför köp från utlandet har blivit intressant inom byggsektorn men trots det utgör en 

så liten del av omsättningen. Avslutningsvis presenteras ett antal olika problemområden och risker 

som uppstår vid internationella inköp och som skiljer denna typ av köp från de om görs inom Sverige. 

4.1 Material-/Varuinköp inom byggsektorn 

Inköp av både material och arbetskraft utgör idag en mycket stor del av 

entreprenadkostnaden vid en bygg- eller anläggningsentreprenad. Enligt statistik från SCB 

utgör bara materialinköpen hela 40 % av entreprenadkostnaderna och 25 % av 

produktionskostnaderna. 

 

 
Figur 4.1 Produktions- och Entreprenadkostnad (BI, Boverkets Byggkostnadsforum, 

www.bygg.org, 2006) 

Dessa uppgifter tyder på att bra inköp kan vara grunden för att skapa ett ekonomiskt lyckat 

byggprojekt. 

 

För att ge en förklaring till begreppen entreprenad- respektive produktionskostnad följer 

en beskrivning av termerna. Beskrivningarna är hämtade från rapporten ”Skärpning 

Gubbar! Om konkurrensen, kvaliteten, kostnaderna och kompetensen inom byggsektorn” 

som gavs ut av den så kallade Byggkommissionen på uppdrag av regeringen för att ”främja 

konkurrensen och motverka konkurrensbegränsande beteende, användande av svart 

arbetskraft och kartellbildning inom bygg- och anläggningssektorn”. 

http://www.bygg.org
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Produktionskostnad 

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

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

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

tillhandahåller. Entreprenörernas och konsulternas verkliga kostnader nedlagda i till exempel ett 

bostadsprojekt är bara tillgängliga för företaget självt och finns inte i den officiella statistiken. 

Produktionskostnadsstatistiken visar således det totala pris som byggherren har fått betala till 

sina leverantörer och mer sällan de verkliga kostnaderna för att tillhandahålla dessa varor och 

tjänster. I det totala priset för byggnadsverket inräknas då även markpris och priset på övriga 

tjänster med mera som byggherren skall betala, till exempel finansiella kostnader, 

administrationskostnader samt skatter och avgifter. Det är summan av alla dessa delposter som i 

den officiella statistiken beskrivs med termen produktionskostnad. (Byggkommissionen, 2002) 

 

Entreprenadkostnad 

För den som önskar jämföra priserna i sitt eget projekt med priserna i andra likvärdiga projekt, 

ger vare sig produktionskostnadsstatistiken eller byggnadskostnadsstatistiken direkt jämförbar 

information. I båda fallen ingår kostnader som direkt eller indirekt kan påverkas av byggherren 

själv. För att kunna göra rättvisa jämförelser och egna bedömningar borde den officiella 

statistiken även omfatta uppgifter om det pris som byggherren betalar för enbart 

entreprenadarbetena i projektet, det vill säga, det som normalt benämns entreprenadkostnad. En 

komplicerande faktor är dock att de ingående komponenterna i entreprenadpriset kan variera. Så 

till vida ingår till exempel huvuddelen av kostnaderna för projektering i entreprenadkostnaden 

vid en s.k. totalentreprenad, medan projekteringskostnaderna ingår i byggherrens eget åtagande 

vid en ren utförandeentreprenad (general-/delad entreprenad). (ibid.) 

4.1.1 Inköpsprocessen  

Inköpsprocessen vid köp av material/varor kan delas upp i ett antal steg som presenteras 

nedan. 

• upprättande av förfrågningsunderlag 

• anbudsförfrågan 

• anbudsprövning 

• förhandlingar 

• beställning 

 

I det första steget görs en specifikation på vad som man vill köpa. Detta görs genom 

befintliga ritningar, beskrivningar som finns i det befintliga förfrågningsunderlaget. Efter att 
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förfrågningsunderlaget är klart skickas det ut till en rad leverantörer i förhoppning om att 

de ska lämna ett pris på de förfrågade varorna/materialet. Denna del av processen kallas 

anbudsförfrågan.  

 

När man fått in de olika anbuden görs den så kallade anbudsprövningen med målet att ta 

ett beslut på vilken av leverantörerna materialet eller varorna ska köpas av. I denna fas är 

inte bara priset det avgörande utan också andra parametrar som kvalitet och leveranstid/-

säkerhet beaktas. När detta är gjort kontaktas en eller flera leverantörer för förhandling för 

att komma överens om ett pris och vilka villkor som ska gälla vid köpet. När en 

överenskommelse är träffad tecknas ett avtal och beställning kan göras. 

4.1.2 Bestämmelser 

Det finns regler och bestämmelser som styr hela denna process och som tillämpas vid köp 

av varor och material inom byggsektorn. Dessa standardbestämmelser kallas för ABM92, 

vilket står för Allmänna Bestämmelser Material och 92 står för året som den senaste 

versionen publicerades. Dessa bestämmelser kan ställas i relation till den lag, köplagen, som 

reglerar köp mellan tillverkare/leverantör (säljare) och köpare då två företag är inblandade 

i köpet. ABM92 är framtagen av BKK, Byggandets kontraktskommitté, en förening som 

består av företrädare för de olika intressegrupper som finns som parter i olika 

entreprenader och konsultuppdrag. 

 

ABM92 är inte en lagtext utan bestämmelser som branschen internt kommit överens om 

och hänvisar till när man sluter ett avtal. Tilläggas bör att detta standardavtal endast gäller 

inom Sverige och inte vid köp från utlandet. Det kan således bli problem när köp från 

utlandet ska göras och den köpande parten, i detta fall, Skanska, och dess inköpare är vana 

vid att köpen görs enligt ABM92 men den utländska säljaren inte är införstådd med dessa 

bestämmelser. 

4.1.3 Ramavtal, Byggentreprenör - Leverantör 

Det är mycket vanligt, och en viktig del av byggentreprenörernas inköpsarbete, att ha ett 

flertal avtal med olika leverantörer. Dessa avtal tecknas ofta centralt (kallat ramavtal) och 

innebär att byggentreprenören har en speciell överenskommelse med leverantören. När 

man har ett ramavtal är tanken att alla köp av denna vara ska köpas via avtalet och inte från 

andra leverantörer. Detta kallas avtalstrohet. Avtalstroheten leder till att man får större 

volymer att förhandla om med leverantören och då kan pressa priserna. En annan fördel är 

att det är lättare att se vad man köper av dessa artiklar vilket leder till att entreprenören har 

bättre kontroll över sina inköp. 



                                        TEORI                                         

 

 18 

 

Ett exempel kan vara att en byggentreprenör har ett ramavtal med en leverantör som säljer 

isoleringsmaterial. Byggentreprenören försöker då alltid att vara trogen till detta avtal och 

köpa all sin isolering från denna leverantör, oberoende var byggprojektet genomförs. Detta 

arbetssätt sparar mycket tid och arbete då förfrågningar inte behövs skickas till ett antal 

olika leverantörer och inga nya avtal behövs slutas varje gång ett nytt köp ska göras. Avtal 

finns redan och det räcker då för inköparen att göra ett så kallat avrop5. Detta kan göras 

muntligen, skriftligen eller elektroniskt via ett inköpsverktyg som hanterar e-handel. I 

denna typ av köp frångås alltså den traditionella inköpsprocessen och man kan vara 

avsevärt mer effektiv. 

 

Eftersom de flesta av dessa ramavtal är tecknade med leverantörer inom Sveriges gränser 

kan köp från utlandet kännas svårare och mer omständliga eftersom avsevärt färre ramavtal 

finns. 

4.2 Varför Internationella inköp? 

Som nämnts tidigare i rapporten görs nu satsningar på internationella inköp från flera stora 

byggentreprenörer. Varför görs då denna satsning? Varför fortsätter man inte att köpa sitt 

material och sina varor från leverantörer inom Sveriges gränser? Varför finns tron att man 

tjänar på att köpa från utlandet? 

4.2.1 Prisökningar på marknaden 

Enligt BI, Sveriges Byggindustrier, har ökningen av priserna på byggmaterial varit stor 

under de senaste åren. Enligt rapporten ”Bygger vi dyrt? En analys av 

kostnadsutvecklingen” som gavs ut av Byggindustrin 2003, har kostnaderna för just 

byggmaterial stigit mer än både producentprisindex6 och totala faktorprisindex för 

bostadshus7 sedan 1995. Detta redovisas enligt figur 4.2. 

                                                 

5 Beställning av en vara som man tidigare träffat avtal om (www.ne.se) 
6 Prisindex i producent- och importled avser att redovisa den genomsnittliga prisutvecklingen i producent- 
och importledet, totalt och för olika varugrupper. Priserna mäts i det första distributionsledet då varorna 
levereras från svenska producenter respektive första inköpsledet då varorna kommer in i Sverige. 
(www.scb.se) 
7 Faktorprisindex mäter förändringar i kostnaderna för de i nybyggnadsverksamheten ingående 
produktionsfaktorerna (material, löner med mera). Indextal beräknas för flerbostadshus, gruppbyggda småhus 
och jordbruksbyggnader dels totalt, dels med avseende på viktigare kostnadsslag. (www.scb.se) 

http://www.ne.se
http://www.scb.se
http://www.scb.se


                                        TEORI                                         

 

 19 

 
Figur 4.2 Prisökning på byggmaterial jämfört med FPI och PPI 1995-2001 (procent), (SCB, 

www.scb.se, 2006) 

 

Vad som kan skådas i denna figur är att kostnadsökningen på materialet inte alls går hand i 

hand med övriga kostnadsökningar. Vidare skrivs i samma rapport angående priserna på 

byggmaterial. 

 

En av de faktorer som ofta nämns i diskussionen om de upplevda höga byggkostnaderna är 

byggmaterialkostnaderna. …materialkostnaderna har också ökat relativt snabbt jämfört med 

andra kostnadsposter under de senaste åren. En ökad import av byggmaterial ses därför av 

många som ett sätt att sänka byggkostnaderna. (Sveriges Byggindustrier, 2003) 

 

Om utvecklingen på internationella marknader inte visar samma resultat som 

utvecklingen i Sverige skulle detta alltså starkt motivera en satsning på materialinköp 

från utlandet. 

4.2.2 Koncentrerad marknad 

Vad är då anledningen till denna kostnads- och prisökning? Enligt rapporten ”Skärpning 

Gubbar…” (2002) är den inhemska marknaden för byggmaterial och byggvaror en 

begränsad marknad med stor koncentration vilket inneburit just ökade priser och därmed 

ökande byggkostnader de senaste åren. 

 

En rad marknader för byggmaterial är koncentrerade. Särskilt koncentrerade är marknaderna för 

strategiska material och insatsvaror såsom betong, lättbetong, cement, ballast, asfalt, gipsskivor 

och isoleringsmaterial. Också marknaderna för grossistförsäljning av material för el- och vvs-

installationer är starkt koncentrerade. För ett flertal av dessa marknader gäller också betydande 

http://www.scb.se
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inträdesbarriärer, såsom höga kostnader för in- eller utträde på marknaden, vilket bidrar till att 

monopol eller fåtalsdominans uppkommer och bibehålls. (ibid.) 

 

Ovanstående synpunkter påverkar givetvis prisbilden på ett negativt sätt för köparen, vilket 

också delvis kan påvisas vid en statistisk jämförelse mellan byggnadsprisindex8 (PBI) och 

konsumentprisindex9 (KPI). 

 
Figur 4.3 Byggnadsprisindex jämfört med konsumentprisindex (SCB, www.scb.se, 2006) 

 

Det man ser i denna figur är att sedan 1995 har ökningen av BPI varit avsevärt mycket 

högre än ökningen av KPI. Detta faktum har givetvis inte gått byggentreprenörerna 

omärkt förbi utan alternativa lösningar har sökts för att försöka stoppa denna utveckling. I 

”Skärpning Gubbar…” (2002) beskrivs vidare att vissa byggentreprenörer gjort försök med 

ovan nämnda metoder men att det alltid inte varit helt enkelt. 

 

Ett förhållande som belysts såväl i tidigare utredningar som av många aktörer i samband med 

kommissionens utfrågningar är de traditionella strukturer som råder för materialdistributionen, 

särskilt inom el- och vvs-branscherna. Försök, bland annat av Skanska, att minska kostnaderna 

för byggmaterial genom att söka alternativa kanaler, såsom att köpa direkt från grossist eller 

utomlands, har mött svårigheter. Det har varit svårt att hitta säljare, men också att få 

                                                 
8 Byggnadsprisindex belyser prisutvecklingen för nybyggda likvärdiga bostäder. Index baseras på samma 
grundmaterial som nybyggnadskostnadsstatistiken. För att erhålla jämförbarhet justeras materialet för 
olikheter i kvalitet och även i regional fördelning. Siffrorna omfattar flerbostadshus och gruppbyggda småhus 
men inte enstaka småhus. (www.scb.se) 
 
9 Konsumentprisindex (KPI) är det mest använda måttet för prisutveckling och används bland annat som 
inflationsmått och vid avtalsreglering. KPI avser att visa hur konsumentpriserna i genomsnitt utvecklar sig för 
hela den privata inhemska konsumtionen, de priser konsumenterna faktiskt betalar. (www.scb.se) 

http://www.scb.se
http://www.scb.se
http://www.scb.se
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installatörerna att installera material de inte själva fått sälja på traditionellt sätt som en del av 

entreprenaden. (Skärpning Gubbar, 2002) 

 

Svårigheter och hinder finns alltså med satsningar på Internationella inköp men eftersom 

de potentiella vinsterna som verkar finnas ser ut att vara stora motiverar detta fortsatt fokus 

på internationella inköp. 

4.2.3 Internationella material- och varuinköp i dagsläget 

Trots alla dessa siffror och rapporter som pekar på att det skulle löna sig att köpa material 

och varor från utlandet är intensiteten av internationella materialinköp inom byggsektorn 

fortfarande låg. I byggindustrins rapport ”Bygger vi för dyrt” (2003) påpekas följande: 

 

Sammantaget uppgår importen av byggmaterial till drygt 30 miljarder kronor. Det motsvarar 

bara ca 5 procent av den totala varuimporten medan den totala byggmarknaden är ca 10 

procent av BNP. Det ger en indikation på att importen kunde vara högre. Mätt som andel av 

byggmarknadens omsättning är importen av byggvaror knappt 15 procent, medan motsvarande 

andel för tillverkningsindustrin är mer än 50 procent.(Bygger vi för dyrt?, 2003) 
 

 
Figur 4.4 Utveckling av byggimporten (volym) 1995-2001 (1995=100), (SCB 

Utrikeshandelsstatistik, www.scb.se, 2006) 

 

Rapporten resonerar vidare kring anledningen till att andelen är så låg som den är och 

antyder då att det kan bero på fenomen som attityder, nationella normer, låg kunskapsnivå 

med mera. 

 

Varför är då andelen så låg? Det beror förmodligen på en rad samverkande faktorer. Den 

viktigaste torde dock vara att både byggnormer och kundattityder under lång tid gjort import mer 

http://www.scb.se
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eller mindre omöjlig. I likhet med byggmarknaden i stort blev därmed också materialsektorn helt 

nationell. Detta medförde vidare att kunskapen om alternativa utländska leverantörer, 

valutahanteringsrutiner, valutasäkring etc. blev förhållandevis låg i många mindre företag. Den 

trendmässigt svagare kronan under 1990-talet har förmodligen också bidragit till att hålla 

tillbaka intresset för import på många håll. Utvecklingen visar också att det tar lång tid att 

ändra beteenden och kunskaper i alla led av byggprocessen. (ibid.) 

4.2.4 Stark tro på Internationella inköp hos byggentreprenörerna 

Anledningarna till tron på att det finns en stor möjlighet att sänka byggkostnaderna genom 

Internationella inköp är i första hand två stycken. 

 

Lönekostnader 

Den ena anledningen är att produktionskostnader och lönenivåer ofta är avsevärt mycket 

lägre i många länder jämfört med Sverige, speciellt länder utanför EU. Effekten av detta 

blir att den totala produktionskostnaden, och därmed också försäljningspriset, för 

materialet eller varan blir avsevärt lägre än om köpet skulle göras från en svensk tillverkare 

eller leverantör. 

 

Långa leverantörsled 

En annan anledning är att man som köpare vill ”gå runt” leverantörskedjan och köpa 

direkt från en tillverkare eller fabrik. Ofta har en vara som köps passerat flera led innan den 

når köparen. Vanligt är att varan/materialet går från tillverkare, genom olika 

leverantörsled, till exempel grossister och detaljister, och sedan slutligen hamnar hos 

köpare. Varje led i denna kedja vill givetvis göra sin förtjänts på produkten och priset 

stiger därför efterhand. Detta kan undvikas genom att köpa med så få mellanhänder som 

möjligt. I stället för att en svensk leverantör köper en vara från utlandet och sedan säljer 

den till köparen så kan det vara en möjlighet att köpa direkt från tillverkaren istället. Dock 

fyller dessa mellanhänder sitt syfte ibland i fråga om logistiklösningar med mera. Figur 4.5 

beskriver utvecklingen från många mellanhänder mot färre. Olika varianter av 

leverantörskedjor presenteras i bilaga E. 
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En effekt av ökad internationell handel av byggentreprenörerna skulle på sikt också kunna 

få effekter på den inhemska marknaden för byggmaterial. Konkurrensen ökar med inträdet 

av utländska leverantörer vilket gör att även de inhemska leverantörerna måste pressa sina 

priser för att hänga med i konkurrensen.  

4.3 Problemområden och risker vid Internationella inköp 

Skillnaderna i ett internationellt inköp jämfört med ett inhemskt kan vara stora. Själva 

grundprocessen, som beskrivits i avsnitt 4.1.1 är oftast densamma men vid ett ulandsinköp 

blir den ofta mer tidskrävande och komplicerad. Vad är det då som skiljer sig åt och 

försvårar köpen? 

 

För att få en bild av vad som kan vara oro och osäkerhetsmoment för en projektinköpare, 

och på så vis öka osäkerheten och rädslan för att genomföra ett köp från utlandet kommer 

några problemområden och risker beskrivas. Problemområdena är sådana som rör den 

enskilde inköparen men som också är stora frågor att hantera inom företagets 

inköpsorganisation. För att stanna inom avgränsningarna för detta examensarbete kommer 

i första hand sådant som rör den enskilde inköparen att behandlas. Problem och risker i 

anknytning till material- och varuimport prioriteras i texten. Övriga problemområden 

behandlas endast översiktligt. 

 

De olika problemområden som kommer att tas upp i avsnittet är framtagna utifrån den 

litteratur som studerats, framför allt Grath (2004) samt Svensson, Westman och Eliasson 

Figur 4-5 Leverantörskedja Byggmaterial (Nordstrand, 2000) 
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(2004). Bilden nedan visar de olika risker/problemområden som identifierats. 

 

 
Figur 4.6 Problemområden och risker vid Internationella inköp 

4.3.1 Valutarisker 

Ska betalning ske i annan valuta, än den i vilken exportören har sina kostnader eller 

importören har sina intäkter, uppstår en valutarisk. (Grath, 2004) 

 

Vad detta innebär är att det alltid finns en valutakursrisk vid fakturering i annan valuta än 

den egna. Riskens omfattning beror på vilken valuta som används, beloppets storlek samt 

hur lång tiden är fram till betalningen sker. Slutsatsen blir att ju längre tiden mellan köp 

och betalning är, desto större blir risken för betydande förändringar i valutakursen. Enligt 

Grath (2004) så är det vid fakturering inom Skandinavien vanligtvis SEK som används. 

Inom övriga EU-länder är det givetvis EUR som används och i övriga Europa samt övriga 

världen är der USD som är den använda valutan, även om användandet av EUR ständigt 

ökar. 

 

När det gäller valutarisker finns det vissa parametrar som måste tas hänsyn till: 

• Val av valuta 

• Den valda valutans kursförändringar 

• Tiden mellan köp och betalning 

Problem/risker 

vid 

Internationella 
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Kommunikation 

Logistik 

Kommersiella 

risker 
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Produkt/ 
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Huruvida den enskilde inköparen kan påverka dessa risker/möjligheter kan diskuteras men 

att det spelar en roll för det enskilda projektets ekonomi och resultat är viktigt att komma 

ihåg. Hur kan då vetskapen om dessa risker påverka inköparens förmåga att göra 

effektivare internationella inköp? 

 

Klart är att valutakursförändringar är något som inköparen inte kan påverka men bör ha i 

åtanke när beslut om köpet tas. En ökad kunskap om detta gör att inköparen kan göra en 

bättre riskbedömning och på så vis minska risken för att kursförändringar vid enskilda köp 

äventyrar ekonomin för projektet. Vanligt är att köparen har en viss prisgräns och om 

köpet överstiger denna gräns görs en valutasäkring. 

 

Inte heller tid mellan köp, fakturering och betalning kan direkt påverkas i större 

utsträckning men om kunskapen och vetskapen finns om olika länders regler och 

tillvägagångssätt kan inköparen även här göra en bättre riskbedömning och på så sätt 

minimera ekonomiska bakslag för projektet. För att sänka valutarisken vid köp från 

utlandet görs en så kallad terminssäkring10. 

4.3.2 Finansiella risker 

Enligt Grath (2002) menas med en finansiell risk att ”affären inte utvecklas på precis det 

sätt eller i den takt som man ursprungligen räknade med”. Detta kan även bli aktuellt vid 

köp från Sverige. Dock är den finansiella risken aningen större vid en utlandsaffär. 

Problem kan uppstå i samband med störningar i inköpet, lagerhållningen, produktion och 

leverans. Detta är enligt något som mer påverkar exportören än importören men eftersom 

målet och strävan är att båda parter ska vara nöjda med affären bör detta beaktas av båda 

parter. (ibid.) 

 

Även bankärenden såsom krediter och betalningsformer, något som kommer att behandlas 

närmare i nästa avsnitt, kan betecknas som finansiella risker. Det kan till exempel vara svårt 

att få kredit eller garantier i samband med en stor och komplex affär. Detta kan sedan 

påverka likviditeten om oförutsedda händelser inträffar som till exempel försenade 

leveranser eller betalningsfördröjningar. Grath resonerar vidare att 

 

                                                 

10 Betala en bank för rätten att vid ett senare tillfälle köpa en valuta till ett på förhand överenskommet pris. 

(www.euroinfo.se, 2006) 

http://www.euroinfo.se
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De finansiella riskerna hänger intimt samman med de betalningsvillkor som parterna enas om. 

Ju säkrare dessa kan göras, desto mer minskar de övriga riskerna och desto bättre kan parterna 

redan från början bestämma betalningstidpunkterna och därigenom också affärens 

finansieringsbehov. (Grath, 2002) 

 

Precis som vid valutarisker så är riskbedömning av de finansiella riskerna något som 

inköparen måste få stöd med från en stödfunktion i företaget. Dock så måsta han/hon även 

i detta fall vara medveten om det för att väga in det i riskerna och söka stöd när det krävs. 

4.3.3 Betalningsformer 

Ett problemområde som kan ha visst inflytande på osäkerheten vid internationella inköp är 

vilka betalningsformer och villkor som gäller för köpet.  

 

I huvudsak finns fyra olika betalningsformer som numera kommer till användning för 

betalning i samband med utlandsaffärer; Banköverföring, Checkbetalning, Bankinkasso och 

Remburs. Någon av dessa utgör nästan alltid grunden för varje utformning av konkreta 

betalningsvillkor. (Grath, 2002) 

 

Ett vanligt förekommande problem med betalningar länder emellan kan vara att 

betalningstiderna kan skilja sig åt. En undersökning från Intrum Justitia publicerad i slutet 

av 1997 visar att både den genomsnittliga kreditperioden och antalet dagars försening för 

en betalning kan variera stort beroende på viket land företaget befinner sig i som affären 

görs med. 
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Figur 4-7 Export payment periods (Grath, 2002) 

 

Just problematiken kring försenade betalningar är kanske inte något som direkt drabbar det 

enskilda projektet men däremot är det bra att ha en överblick över kreditperioderna i olika 

länder. Man kan då bättre planera likviditeten och försöka anpassa betalningsplanen från 

beställaren som upprättas i samband med projektstarten. 

 

Nedan följer en kortare beskrivning av de olika betalningsformer som vanligen används 

vid utlandsinköp. 

 

Banköverföring 

Detta är den vanligaste betalningsformen av de fyra. Såväl antals- som beloppsmässigt är 

denna betalningsform helt dominerande, uppskattningsvis uppemot 80 % av alla 

betalningar till och från Sverige sker i denna form. (ibid.) 

 

Kortfattat går den ut på att när köparen fått fakturan från säljaren beordrar köparen sin 

bank att betala till säljarens bank. 

 

Checkbetalning 

Eftersom detta betalningssätt inte används i någon utsträckning tas det inte upp närmre i 

examensarbetet. 

 

 

 



                                        TEORI                                         

 

 28 

Bankinkasso 

Bankinkasso är en betalningsform där köparens och säljarens banker medverkar genom att 

förmedla handlingar, vanligen dokument av olika slag, mot betalning eller annan prestation 

från köparens sida. Tanken med betalningsformen är att betalning ska ske innan köparen kan 

ta kontroll över godset. Transportsättet blir därför avgörande för hur väl den kontrollen kan 

upprätthållas. (ibid.) 

 

Det två olika varianter av bankinkasso: 

• Dokument mot betalning 

• Dokument mot accept 

 

Den förstnämnda innebär att köparen av varan eller tjänsten, efter att ha blivit meddelade 

från sin bank om att dokumenten har kommit, ska betala den summa som krävs för att få 

ut dokumenten. 

 

Den andra varianten innebär i korthet att köpet görs med hjälp av en s.k. växel. 

Dokument mot accept innebär en uppmaning till köparen att acceptera den växel som 

följer med dokumenten mot att dokumenten utlämnas. (ibid.) 

 

Denna betalningsform har fördelar för både säljare och köpare. Fördelen för köparen är att 

han inte behöver betala innan han vet att varan är på väg och kan granska de dokuments 

som representerar varan. Fördelen för säljaren är att dokumenten inte ställs till köparens 

förfogande innan han betalar eller accepterat exportörens växel. (ibid.) 

 

Remburs 

Rembursen utgör en kombination av en betalning där köparens bank (den öppnande banken) 

och säljarens bank (den aviserande banken) medverkar samt en bankgaranti där köparens bank 

garanterar betalningen under vissa angivna förutsättningar. (ibid.) 

 

Enligt Grath (2002) innebär även denna betalningsform många fördelar för både köpare 

och säljare. För säljaren innebär det att han garanteras betalning om han själv uppfyller 

bestämmelserna för rembursen och behöver därför inte oroa sig för köparens 

betalningsförmåga. För köparen innebär det dels att erbjudandet från köparen kan bli 

bättre då dennes risker är mindre. En annan för del för köparen är att betalningen inte sker 

för än remburskraven är helt uppfyllda, till exempel att varan är levererad vid rätt tid etc. 
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4.3.4 Politiska risker 

Med politiska risker kan egentligen två olika riskområden menas. Den ena är sådana risker 

som innebär att en affär inte kan genomföras på ett kontraktsenligt sätt p.g.a. problem som 

finns i regeringen eller myndigheter i motpartens hemland. Detta kan enligt Grath vara 

faktorer som beror på den politiska, sociala eller ekonomiska stabiliteten i landet. Det 

andra politiska problemet kan ses ur en mer etisk eller moralisk synpunkt. Vet man att 

parten man gör affärer med inte använder sig av barnarbeten? Är det ur moralisk synpunkt 

rätt att köpa arbetskraft eller varor, som man lika gärna skulle kunna köpa i Sverige, från 

utlandet då det i förlängningen innebär att företag och arbetskraft utanför Sverige gynnas 

istället för svensk arbetskraft. 

 

Detta är frågeställningar som är mer angelägna för företaget och koncernen i stort och inte 

beslut som behövs tas av den enskilde inköparen. Dock så kommer den enskilda 

inköparen, vare sig han vill eller inte, att komma i kontakt med dessa problem då affärer 

ska göras i utlandet. Därför kan det vara bra att ha en ökad kunskap om dessa politiska 

risker när köp sak göras, allt för att få en bättre beslutsgrund att stå på och då 

förhoppningsvis göra rätt avvägningar när ställs inför ett sådant problem. 

 

För att underlätta för inköparen har man i Skanska ett system för att godkänna de 

utländska leverantörerna. I detta system ingår en kontroll av leverantören där fabriksbesök 

görs och leverantören måste godkännas på ett antal punkter. Detta underlättar i detta 

avseende då risken minskar för att företaget handlar från någon leverantör som inte har de 

rätta värderingarna och arbetsmiljön och som då i förlängningen skulle kunna skada 

företagets rykte genom negativ publicitet i media med mera. 

4.3.5 Kommersiella risker 

”Med kommersiell risk avses i första hand risken för att motparten går i konkurs, kommer på 

obestånd eller i övrigt inte fullgör sina skyldigheter enligt uppgjort avtal. Man tänker kanske 

främst på köparens betalningsförpliktelser, med det kan också gälla andra risker om säljaren 

inte kan - eller inte vill - fullfölja leveransen eller något annat åtagande som han har gjort.” 

(ibid.) 

 

I fall som rör Internationella inköp för Skanska blir det sistnämnda, det vill säga risken att 

säljaren inte fullföljer sina åtaganden som kan bli aktuellt. Sätt att minimera denna risk kan 

vara att försöka kontrollera hur den ekonomiska hälsan hos denna leverantör är, genom att 

till exempel studera årsredovisningar eller begära soliditetsupplysningar. 
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För att få tillgång till uppgifter om leverantörens ekonomi kan man skaffa 

kreditupplysningar om det aktuella företaget. Detta kan göras genom att kontakta 

kreditupplysningsbyråer som i sin tur skaffar upplysningar om företaget i fråga. 

4.3.6 Produktrisker 

”Med produktrisker menas risker som har att göra med produktens eller leveransens kvalitet. 

Det kan vara till exempel livslängd, prestanda eller underhålls- och serviceansvar.” (ibid.) 

 

Problem inom detta område kan bero på en rad olika faktorer. De vanligaste som stöts på 

är att varan är skadad vid leverans eller att produkten inte uppfyller de krav som 

specificerades vid beställningen.  

 

Just i byggbranschen kan det sistnämnda problemet vara vanligt beroende på 

förfrågningsunderlagets kvalitet och utformning. När förfrågningar sker inom Sverige görs 

det på ett sätt som de flesta leverantörer är väl insatta i och vana vid. Vid förfrågningar till 

utländska leverantörer, som inte är vana vid samma tillvägagångssätt som används i Sverige 

kan det därför vara nödvändigt att skicka med mer information och underlag än vad 

köparen är van vid.  

 

Vanligt när man handlar från länder i gamla Östeuropa är att de är vana vid att få en 

ritning som exakt anger vad som efterfrågas medan man i Sverige använder sig mer av 

standardlösningar. Problem kan då uppstå när ritningarna eller beskrivningarna innehåller 

hänvisningar till svenska standarder eller avtal. Underlaget kan ha innehåll eller exkludera 

innehåll som i Sverige anses som självklart eller norm men som i andra länder inte alls är 

lika självklart. 

 

Beträffande skador på de levererade varorna kan detta vara en risk då varan tillverkas i ett 

land med extrema klimatförhållanden och fukt eller rostskador kan uppstå på grund av 

detta. Andra anledningar till skador på material kan vara vårdslös hantering eller brist på 

underhåll. Sätt att kontrollera att detta inte sker är att göra arbetsplatsbesök och kontroller 

där man köper varan. Detta kan dock vara ett problem vid köp inom Sverige såväl som 

från utlandet. Skada kan också ske under transporten, detta behandlas senare i kapitlet. 

 

Standarder 

Standarder är något som byggbranschen är mycket beroende av, inte minst gällande 

material och varor. I Sverige finns ett institut som kallas SIS (Swedish Standard Institute) 
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som jobbar med att ta fram standarder för många olika områden såsom hälso- och 

sjukvård, konsumentprodukter, bygg och anläggning med mera.  

 

SIS samarbetar också med de internationella standardiseringsorganisationerna CEN 

(European Committee for Standardization) och ISO (International Organization for 

Standardization) i arbetet med internationell standardisering. De mest kända standarderna 

är ISO9000 för kvalitetsledning och ISO14000 för miljöledning. (www.sis.se, 2006) 

 

Inom EU pågår ett samarbete för standardisering och resultatet av detta är CE-märkning. I 

detta arbete har medlemsländerna gemensamt kommit överens om produktkrav för hälsa, 

säkerhet och miljöskydd. Även länder utanför EU kan tillverka produkter med kraven för 

CE-märkning uppfyllda för att kunna exportera dessa till Europa. Dock krävs då att 

köparen CE-märker produkten. (Svensson, Westman och Eliasson, 2004) 

 

70 % av alla standarder som gäller i Sverige är helt eller delvis baserade på internationell 

standard. Det är viktigt att påpeka att det är frivilligt för ett företag att tillämpa standarder 

men som importör kan det vara tvingande på grund av kraven från kunden. (ibid.) 

 

När det gäller standarder inom bygg och anläggning finns det många olika områden som är 

berörda. Det kan vara allt från elinstallationer till storleken på en kakelplatta. Det är viktigt 

att vara medveten om skillnader som kan finnas mellan de standarder som gäller i Sverige 

jämfört med de standarder som gäller i landet man köper varorna eller materialet från.  

 

I Sverige gäller att alla produkter som byggs in i byggnader eller anläggningar ska uppfylla 

Byggproduktdirektivet. På EU-nivå finns, förutom CE-märkningen, också det såkallade 

ETA-godkännandet (European Technincal Approval). Den första Europeiska standarden 

kom för betong och i dagsläget finns ca 30 olika produkter med europeisk standard. (ibid.) 

4.3.7 Logistik 

Något som måste vägas in när en produkt köps från utlandet är den fraktkostnad som 

tillkommer. Givetvis finns en fraktkostnad alltid inblandad när man köper en vara med det 

är extra viktigt att ta hänsyn när det man köpt ska transporteras en längre väg och över 

nationsgränser. 

 

Kostnader som kan komma att ingå är bland annat avhämtning, exportklarering, 

fjärrtransport, förtullning och distribution till mottagare. För att bestämma vem som ska 

betala vilken av dessa kostnader finns så kallade leveransbestämmelser. Enkelt sagt kan man 

http://www.sis.se
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säga att dessa bestämmelser, eller klausuler som de också kallas, kontrollerar vem som 

betalar vad, när och var ägarbytet av produkten sker och därmed övergången av risken för 

varan (Svensson, Westman och Eliasson, 2004). Leveransklausulerna presenteras i bilaga F. 

 

Ett val som måste göras gällande transporten är hur varan ska transporteras. Alternativen är 

oftast flyg, bår, tåg eller bil. Vilket valet blir beror mycket på varans vikt, volym och 

transportlängd. Lennart Rosell skriver i sin bok ”Inköpsteknik” (2002) att innan beslut om 

transportsätt tas bör man också ställa sig följande frågor: 

• Vart ska varorna transporteras? 

• När ska de vara framme? 

• Vad blir den beräknade kapitalkostnaden för transporten? 

 

Man bör också göra valet om man ska använda sig av en speditör eller inte. ”Speditörer 

har som främst uppgift att förmedla och administrera transporter mellan säljare och 

köpare.” (Svensson, Westman och Eliasson, 2004) Åsikterna om speditörer kan också vara 

mycket spridda. ”Åsikterna varierar mellan en ”nödvändig fixare/samordnare” och en 

”fullständigt onödig mellanhand”. Inom byggbranschen som kräver stora transporter av 

byggmaterial är dock användandet av speditörer utbrett. De vanligaste transportsätten är 

båt och bil. (ibid.) 

4.3.8 Garantier 

En garanti är ”avtalsbestämmelse som medför ansvar för att en vara eller en tjänst är av viss 

beskaffenhet, har viss hållbarhet eller funktionsduglighet” (www.ne.se, 2006). En garanti 

måste enligt Grath (2004) innehålla minst följande punkter: 

• Kontraktsparter och en referens till den bakomliggande affären 

• Vad garantin ska säkerställa 

• Maximalt garantibelopp 

• Giltighetstid (om sådan ska fastställas) 

• Tidpunkt när krav under garantin senast ska ha ställts 

• Om och i så fall vilken dokumentation som ska presenteras för att styrka eventuella 

krav under garantin. 

 

Garantier kan finnas i ganska många olika varianter. Det finns två olika typer av garantier 

som kan bli aktuella i en utlandsaffär, kontraktgarantier och övriga garantier. 

Kontraktsgarantier är sådana som, precis som namnet avslöjar, hanterar kontraktet mellan 

parterna. Exempel på sådana garantier kan vara: 

 

http://www.ne.se
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• Anbudsgaranti – Garanterar säljarens skyldighet att stå fast vid sitt anbud. 

• Fullgörandegaranti – Garanterar att säljarens skyldighet att leverera varorna på ett 

avtalsenligt sätt. 

• Slutförandegaranti – Säkerställer till exempel det slutgiltiga montaget av en 

maskinutrustning genom att en del av betalningen hålls inne. 

 

De övriga garantierna som nämns av Grath (2004) är sådana som reglerar betalningen. 

Dessa kan vara betalningsgaranti, växelavtal eller kreditgaranti. 

 

Garantier och garantitiderna är något som är av stor vikt i ett byggprojekt. Tidigare har det 

vanliga varit att garantitiden för både arbetsutförande och material i ett byggprojekt är två 

år. Detta har nu ändrats i och med införandet av det nya standardavtalet AB 0411 Dessa 

bestämmelser säger att garantitiden nu är fem år för arbetsutförandet och två år för 

materialet. Tendenser visar dock att garantitiden för material går mot att bli fem år även 

den. Till exempel så gör många beställare avsteg från AB04 och menar att de vill ha fem 

års garanti även för materialet 

 

Inom Sverige finns ett standardavtal som även reglerar avtalen kring materialinköp, ABM 

92, som reglerar garantitider mellan materialleverantör och byggentreprenör. Problemet 

kan vara att hänvisning till detta avtal kan bli förvillande vid ett köp från utlandet då 

säljaren inte är van vid eller fullt insatt i avtalet. 

4.3.9 Kultur/Kommunikation/Språk 

Kommunikationssvårigheter och kulturskillnader kan ofta vara försvårande faktorer när en 

internationell affär ska genomföras. Under en affärsuppgörelse blir det många kontakter 

mellan köpare, säljare och andra berörda parter innan hela affären är i hamn. En bra 

illustration på hur informationsflödet kan se ut hämtas från Gadde och Håkansson (1998) 

                                                 
11 AB 04 - Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader. Är avsedda att 
användas vid s.k. utförandeentreprenader, det vill säga. entreprenader där beställaren tillhandahåller 
projekteringen. (www.bygg.org, 2006)

 

http://www.bygg.org
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Som kan ses i bilden är det stora mängder information som går mellan köparen och 

säljaren och därmed stora risker för missförstånd. Risken ökar ytterligare om 

informationsutbytet sker på andra språk än parternas modersmål vilket oftast är fallet vid ett 

köp från utlandet. Men även om båda parter är duktiga på engelska (som är det språk som 

oftast används vid en internationell affär) kan ändå problem uppstå. Just byggbranschen är 

dock en sektor med starka nationella traditioner och få utländska medarbetare i 

organisationerna. Engelskakunskaperna är därför begränsade hos de svenska 

byggentreprenörerna, något som inte underlättar i arbetet med internationella inköp. 

 

Som tagits upp tidigare i texten kan förfrågningsunderlaget vara en källa till många 

missförstånd. Byggnormer, standardavtal, hänvisningar till lagar och sådant som för Svenska 

leverantörer och entreprenörer kan anses som ”självklart” i en förfrågan är inte alltid det 

för en utländsk leverantör och kan därför skapa problem. 

 

En annan problemaspekt är det interna informationsflödet. Eftersom arbetsgången ofta ser 

lite annorlunda ut vid ett internationellt inköp och antalet inblandade personer ofta är 

större än vid ett inhemskt köp ökar risken för missförstånd även inom den egna 

organisationen. Om företaget till exempel har utlandskontor för inköp måste kontakter 

och information gå genom dessa vilket i de flesta fall är nödvändigt med det kan också leda 

till tröghet i inköpsprocessen. Även administrativa uppgifter såsom fakturahantering får en 

annan process och kan försvåra arbetet. 

 

Figur 4-8 Kommunikation mellan köpare och säljare (Gadde, 1998) 
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Inte bara kommunikationen kan skapa hinder utan även kulturella skillnader kan vara ett 

problem. Synen på att hålla tider kan skifta mellan olika länder och kulturer. Detta kan 

skapa problem vid möten och leveranser. Också skillnader i synen på hur förhandlingar går 

till kan skilja sig åt. Det räcker med att jämföra Sverige med Danmark för att se att en 

affärsuppgörelse inte alltid hanteras på samma sätt. Svensken kan i detta fall, av danskar, 

anses vara ganska stel och oförmögen att vara spontan och improvisera medan dansken, i 

svenskens ögon, är mer kreativ men ibland ganska slarvig och otydlig. 
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5 Internationella inköp inom Skanska Sverige 
I detta kapitel beskrivs hur Skanska Sverige jobbar med inköp i allmänhet och Internationella inköp i 

synnerhet. Hur ser organisationen ut? Vilka är målsättningarna? Vad finns det för stödfunktioner och 

hjälpmedel? Hur går det till när ett köp från utlandet genomförs? Kapitlet baseras på material hämtat 

från Skanska Sveriges intranät och information från personer som arbetar med inköp inom företaget. 

5.1 Projektinköparen 

Projektinköparen, är en person som inom Skanska Sverige oftast har titeln projektingenjör. 

En projektingenjör är ofta lite av en allkonstnär som måste ha många strängar på sin lyra 

och arbeta parallellt med flera saker. Inköp är endast en av projektingenjörens 

arbetsuppgifter. Projektingenjören ingår oftast i ett projektteam och arbetar i nära 

samarbete med produktionschefen (PC) och arbetsledarna. Ansvarsfördelningen är oftast 

att PC sköter löpande avropsköp på centrala avtal medan projektingenjören sköter de 

projektspecifika inköpen. 

 

Förutom inköp arbetar projektingenjören med projektplanering, projektering, 

ekonomistyrning, kontakt med leverantörer och underentreprenörer med mera. Beroende 

på projektens storlek är projektingenjören inblandat i ett eller flera projekt samtidigt. Med 

tanke på de många olika arbetsuppgifterna är detta arbete ofta tidskrävande men samtidigt 

mycket varierande. Beroende på vilken/vilka sorts projekt som han/hon jobbar i kan 

arbetsplatsen variera från att sitta ute på platskontoret till att arbeta från ett lokal- eller 

distriktskontor. 

 

Beroende på vilken projektingenjör man pratar med varierar det mycket hur stor del av 

arbetstiden som ägnas åt inköp. Uppskattningsvis kan man dock säga att hälften av tiden 

läggs på inköpsarbete. Vid större projekt kan renodlade inköpare finnas. 

5.1.1 Inköparens roll i ett köp 

De två dominerande sätten att göra materialinköp på projektnivå på är avrop på avtal och 

projektspecifika inköp. Avrop på avtal innebär att man gör en direkt beställning av 

produkten från en leverantör som man sedan tidigare har ett avtal med. Denna typ av köp 

är relativt enkel och snabb och sköts därför ofta av produktionschef. Effektiviteten höjs 

ytterligare när man som i Skanskas fall använder sig av ett e-handeltverktyg. 

 

Den andra typen av köp, de projektspecifika inköpen, kräver mer jobb från inköparna. Vid 

denna typ av inköp måste de gå igenom hela inköpsprocessen (se kapitel 4). 
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Projektspecifika material och varuinköp kräver tills skillnad från avropsköp att 

förfrågningar skickas ut på vad som efterfrågas till ett antal olika leverantörer. När offerter 

samlats in från leverantörerna måste dessa utvärderas innan köpet görs. Förutom priset och 

att produkten håller rätt kvalitet finns också krav på leverantören att denna följer Skanska 

Sverige kvalitets-, miljö-, och arbetsmiljömässiga bestämmelser. Ett exempel är de 

kemikaliekrav som alla leverantörer måste uppfylla. Annat som kontrolleras är ekonomi 

och eventuella obetalda skatter. Efter utvärderingen upphandlas leverantören och 

beställningen genomförs. 

 

Denna typ av köp kräver mer kommunikation med leverantörerna och mer arbete med att 

specificera vad som ska köpas. Dock är det ofta i de projektspecifika köpen som pengar 

kan sparas gentemot den kalkyl som upprättats. 

5.2 Nulägesbeskrivning 

Inte bara inom Skanska Sverige utan från byggentreprenörer inom hela byggbranschen 

görs just nu stora satsningar på inköp och internationella inköp. Anledningen till detta är 

att man insett att stora besparingar kan göras trots högre fraktkostnader och högre 

risktagande. Mervärdet kan också ökas genom att köpa bättre produkter med bättre 

kvalitet än förväntat för samma pris som om köpet skulle ha gjorts inom Sverige. 

 

Skanska Sverige har som mål att fram till år 2008 spara två miljarder SEK bara på de 

samordnade köpen. 25-30 % av denna besparing ska ligga inom Internationella inköp. 

Detta betyder att företaget år 2008 har som mål att göra inköp till ett värde av två 

miljarder SEK från utlandet. 

 

I och med att denna satsning görs så har också organisationen för inköp omorganiserats 

därefter. Fler personer har anställts och speciella satsningar görs på köp av vissa material 

och köp från vissa länder. Bland annat har Skanska Sverige etablerat inköpskontor i både 

Polen och Kina. 

 

Eftersom mycket kraft lagts på det nya e-handelsverktyget, IBX, som introducerats de 

senaste åren har inte inköparna fått den utbildning inom just Internationella inköp som 

satsningen kräver. Detta är dock något som kommer att bättras med bland annat en 

kommande utbildning som delvis fokuserar på Internationella inköp. 

5.2.1 Företagets strategier i inköpsarbetet 

Som ett led i inköpssatsningen och i arbetet med att nå målsättningen professionell särklass 



INTERNATIONELLA INKÖP INOM SKANSKA SVERIGE  

 

 38 

har ett antal delmål satts upp för inköpsarbetet. Dessa mål beskriver åt vilket håll 

inköpsarbetet ska utvecklas för att förenkla och förbättra och därmed leda till bättre 

resultat. Ett projekt inom Skanska Sverige, kallat Effect inköp, syftar till att effektivisera 

och automatisera inköpsprocessen med ett antal nya inköpsverktyg och arbetssätt. En 

illustration kan ses i bilaga G. 

 

Det långsiktiga målet för Skanska Sverige är att få en helt automatiserad inköpsprocess där 

alla steg integreras i processen. Från projektering och kalkylstadiet till leverans på 

arbetsplatsen ska allt skötas elektroniskt. Naturligtvis finns det ekonomiska mått på 

nedanstående målsättningar men eftersom dessa anses vara företagshemligheter kommer de 

inte att tas upp i rapporten. 

 

Nya och förbättrade Sverigeavtal 

Detta innebär att alla gamla avtal med leverantörer som sett likadana ut under lång tid och 

kanske inte används i tillräckligt stor utsträckning ska förbättras så att alla kan utnyttja dem. 

Ett flertal nya avtal kommer också att tecknas. 

 

Regionala avtal blir Sverigeavtal 

Målet syftar till att Skanska ska agera som ett företag i sitt inköpsarbete. Det ger även 

fördelar om man kan ha så få avtal som möjligt och inte har regionala avtal på en och 

samma produkt i olika delar av landet. 

 

Samordning med andra BU (Business units) 

Genom bättre samordning mellan koncernens olika business units kan inköpen 

effektiviseras ytterligare. Exempel på detta kan vara koncernavtal med större leverantörer 

eller att inköpsorganisationen i ett land man importerar från kan användas av alla business 

units och inte bara den som har tillsatt dem. 

 

Öka volymen av internationella inköp 

En stor del av besparingspotentialen inom inköp finns i internationella inköp. Satsningen 

realiseras genom att ha bemanning i både Polen och Kina. Centralt har personer anställts i 

en utlandsgrupp och respektive region ska ha en internationell inköpare. Målet är att öka 

antalet utlandsinköp och dess volym avsevärt fram till 2008. 

 

Fler inköp till konceptuellt byggande 

Med konceptuellt byggande menas produktionen av de konceptuella produkter som finns 
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inom Skanska. Exempel på dessa är Bo Klok som är ett samarbete mellan IKEA och 

Skanska där bostäder produceras på ett standardiserat sätt. Andra exempel på Skanskas 

koncept är Moderna hus, industriellt byggda lägenhetshus och hallbyggnaderna HallMax 

och Göingehall. 

 

Fördelen ur inköpssynpunkt med dessa koncept är att de i mycket hög grad är 

standardiserade och byggs med industrialiserade arbetsmetoder. Detta innebär att färre stora 

köp kan göras och avtalen blir i dessa fall än mer viktiga. 

 

Öka andelen bygg/anläggningsrelaterade tjänster (BRT/ART) 

Av det inbyggda materialet köper underentreprenörerna den största delen (ca 70 %) och 

endast 25 % koordineras av Skanska (Skanska Sverige AB, 2005). Om en så stor del av 

inköpen görs av underentreprenörerna inser man att inköpssatsningen skulle slå bättre ut 

om Skanska kunde köpa en större del av materialet självt. Då skulle man återta kontrollen 

över materialet och på så vis få större volymer att förhandla om i avtalen. Detta arbetssätt 

går alltså ut på att köpa enbart arbetskraften och expertisen vid en underentreprenad 

medan materialet köps via Skanska Sveriges egna avtal. 

5.2.2 E-handelsverktyget IBX 

Som en del i projektet Effect inköp introducerades för några år sedan inköpsverktyget IBX 

inom Skanska Sverige. Alla projektspecifika köp och avtalsköp som görs ska gå via detta e-

handelsverktyg oavsett om det gäller direkta avrop på ramavtalen eller projektspecifika 

inköp. IBX fungerar som så att alla de produkter som Skanska Sverige har möjlighet att 

köpa via sina ramavtal, finns inlagda i IBX. Köpet blir då mycket enkelt genom att man 

kan söka på antingen leverantör eller produkt och genom några klick med musen 

genomföra köpet. Produkten levereras sedan till projektet som angavs vid köpet. 

 

 
Figur 5.1 E-handelsverktyget IBX (Skanska Sverige AB, 2005) 
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Även köp där ramavtal inte finns ska göras via IBX. Eftersom dessa produkter inte finns 

inlagda i någon katalog bekräftas endast köpen via IBX som hos mottagaren tas emot som 

antingen ett fax eller som e-post. Tanken är att IBX kommer att byggas ut så att även 

förfrågningar kan skickas via verktyget. Det finns alltså inga krav på att leverantören man 

köper av också har ett e-handelsverktyg. 

 

Fördelarna med IBX är att köpen går snabbare och arbetet blir mer effektivt. Det leder till 

mindre pappersarbete och att föra statistik över inköpen underlättas avsevärt. 

5.2.3 Gjorda utlandsinköp inom Skanska Sverige 

Alla projektspecifika inköp som görs från utlandet ska rapporteras in till Skanskas 

utlandsinköpsgrupp som sedan sammanställer dem. Denna inrapportering har pågått sedan 

januari 2006. Man bör ha i åtanke att inrapporteringsfrekvensen inte alltid är 

tillfredsställande och alla köp som gjorts inte finns med i statistiken. En jämförelse som görs 

är att inköpspriset matchas mot lägsta bud från svensk leverantör och man ser då hur stor 

procentuell besparing som gjorts. 

 

Av de dryga 50 projektspecifika utlandsinköp som gjorts är den genomsnittliga 

besparingen, i jämförelse med lägsta svenska anbud, 23 % och i jämförelse med budget är 

besparingen 29 %. Det bör tilläggas att statistiken både innehåller köp av varor och 

underentreprenader. 

 

Av de köp som gjorts är merparten från polska, och till viss del finska leverantörer. 

Exempel på vad som köpts är fönster, betongelement köksskåp och armering. 

5.2.4 Gjorda utlandsinköp inom Region Hus Norr 

Fram till nu har region Hus Norr legat ganska lågt med de internationella inköpen. 

Närmare bestämt är endast två utlandsinköp inrapporterade till utlandsinköpsgruppen, båda 

dessutom gjorda av samma person och till samma projekt, byggandet av en ishockeyarena. 

Den genomsnittliga besparingen jämfört med pris från svenska leverantörer var drygt 21 % 

vid dessa köp. 

 

En internationell inköpare är ännu inte tillsatt i denna region, något som kan vara en av 

anledningarna till att så få köp gjorts. 
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5.3 Organisationen 

Affärsenheten Skanska Sverige har en organisation som är uppdelad i olika 

verksamhetsoråden såsom husbyggnad, väg och anläggning etc. Dessa är i sin tur indelade i 

olika geografiska regioner, till exempel Hus Norr som ansvarar för husbyggnad i norrland 

och dalarna. Det finns totalt 26 regioner inom Skanska Sverige. Under regionnivån sker 

indelningen i geografiska distrikt. Till exempel är Hus Norr indelat i fyra distrikt. 

Organisationen innehåller även ett antal gemensamma staber med specialisering på vissa 

områden, allt enligt bilden nedan. 

 
Figur 5.2 Organisationsbild, Skanska Sverige (www.skanska.se, 2006) 

5.3.1 Skanska Inköp 

Bland dessa staber finns en som är speciellt inriktad på inköp, kallad Skanska Inköp, och 

har följande syfte. 

 

Skanska Inköps uppdrag är att vara kärnan i Skanskas inköpsverksamhet, där vi i nära 

samverkan med inköpsfunktionerna i affärsverksamheten säkerställer att Skanska Inköp alltid 

bidrar till optimal kundkvalitet till bästa kostnad. (Skanska Sverige AB, 2006)  

 

Denna stab leds av en inköpsledning. I denna ingår inköpsdirektören och ett antal 

inköpschefer. En styrgrupp beslutar hur Skanska Inköp ska arbeta. 

 

Skanska Inköp består i sin tur av ett antal serviceenheter som kan bistå övriga 

verksamhetsområden med stöd inom deras speciella ansvarsområde. Oftast är dessa enheter 

http://www.skanska.se
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inriktade på en särskild materialgrupp eller kategori, till exempel inredningsmaterial eller 

installationer. Dock finns det ett antal speciella enheter som inte arbetar med speciella 

material utan andra områden. Dessa är Internationella inköp, Upphandlingar och Varuhus. 

Enheten som hanterar Internationella inköp, kallad service internationella inköp är till för 

att ge stöd vid köp från andra länder än Sverige. Alla internationella inköp som görs ska 

samordnas med denna enhet. Skanska Inköps organisation visas i bilden nedan. 

1Inköpsledning
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Figur 5.3Organisationsbild för Skanska Inköp (Skanska Sverige AB, 2006) 

Service Internationella inköp (Utland) 

Serviceenheten för internationella inköp leds precis som de andra enheterna av en 

inköpsgruppchef. Tillsammans med gruppchefen finns ett antal kategoriansvariga. Eftersom 

Skanska Sverige har störst fokus på köp från Polen och Kina finns i dessa länder stationerad 

personal som bevakar utvecklingen och marknaden. 

 

Centralt finns också två personer som jobbar med Europa, med fokus på Polen respektive 

Asien, med fokus på Kina. De har också ett ansvar för upphandling av utländska 

entreprenader. Mer information om vad denna enhet gör finns i avsnitt 5.4. 

5.3.2 Regionnivå 

Inom varje region finns en person som är chef för inköpsarbetet kallad RIC, regionens 

inköpschef. RIC jobbar 50 % år sin region och 50 % åt Skanska Inköp. Vid sidan om 
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regionens inköpschef finns RII, Regionens internationella inköpare, som speciellt jobbar 

med internationella inköp. Denna person jobbar mestadels direkt åt sin region, 80 %, och 

resterande tid åt enheten Service Internationella inköp. Denna person kontaktas i första 

hand när ett projekt inom regionen vill göra köp från utlandet. Jämte dessa två finns också 

en utvecklingsledare för inköp, ULI, på varje region och inköpschefer på varje distrikt. 

 

5.3.3 Stödfunktioner och hjälpmedel 

Som nämndes tidigare i kapitlet är det service internationella inköp som ska kontaktas vid 

internationella inköp. De två länder som Skanska Sverige satsar mest på är Kina och Polen 

och i dessa länder finns det personal som är stationerad för att bevaka marknaderna samt ge 

stödd vid köp från dessa länder. 

 

Vilken sorts stöd är det som denna serviceenhet kan ge? Enligt Skanskas interna 

information ges stöd i följande områden: 

• Formulering av förfrågan och avtal 

• Förmedling av kontakt med utländsk leverantör 

• Information om lämpliga leverantörer 

• Kontroll att leverantören uppfyller våra miljö- och arbetsmiljökrav enligt Skanskas 

Code of Conduct 

• Kvalitetskontroll i samarbete med Skanska Teknik 

• Tull/Skatter/Valutor 

• Transporter 

 

Som komplettering finns också en rad hjälptexter som används som stöd vid ett köp från 

RIC 

DIC DIC DIC 

RII ULI 

DIC 

Projektinköpare Projektinköpare 

Figur 5-4 Regionernas Inköpsorganisation (Skanska Sverige AB, 2006) 
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utlandet. Hjälptexterna är dokument som rör bestämmelser och Skanska Sveriges uttalade 

arbetssätt vid Internationella inköp. Exempel på dessa kan vara regler för leveranser, krav 

på leverantörer, tillvägagångssätt vid tecknande av avtal, inköpsmallar med mera. 

5.4 Styrning av internationella inköp 

Skanska Sverige har ett uttalat tillvägagångssätt när de gör internationella inköp. 

Anledningen till detta är att kunna få alla att arbeta på likartat sätt och på så vis effektivisera 

inköpsprocessen och minimera risken att göra misstag. 

 

Styrningen av ett Internationellt inköp är indelat i åtta steg som presenteras nedan. I dessa 

punkter hänvisas ofta till de hjälptexter som nämndes tidigare. Processen ser ut som följer: 

 

 
Figur 5.5 Inköpsprocessen vid Internationella inköp 
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Upprätta en inköpsplan 

Regionen/Projektet tar fram en inköpsplan för internationella inköp för det 

projekt/verksamhet som avser att göra prisförfrågningar i utlandet. Detta görs tillsammans 

med regionens internationella inköpare eller direkt med stabsfunktionen service 

internationella inköp. 

 

Fördela arbetsuppgifter och ansvar 

Fördelning av arbetsuppgifter mellan regionen/projektet och Skanska Inköp görs under ett 

så kallat startmöte internationella inköp, där Skanska Inköp deltar. Under detta startmöte 

används en checklista som beskriver ansvarsfördelningen av arbetet mellan Skanska Inköp 

och regionen när det gäller införsel/import av vara eller tjänst. 

 

Punkter som tas upp är bland annat ansvar för förfrågan, utvärdering av anbud och 

leverantör, upphandling, bevakning och uppföljning. 

 

Upprätta förfrågningsunderlag 

Komplett förfrågningsunderlag på engelska tas fram av projektet tillsammans med RII. I 

detta arbete används Skanskas riktlinjer för förfrågningsunderlag vid internationella inköp. 

Skanska Inköp bistår med förslag på leverantörer och förfrågan sänds ut i samråd med 

Skanska Inköp. 

 

I denna fas är det viktigt att tänka på att förfrågningsunderlaget är mer detaljerat och 

omfattande än vid förfrågan till en svensk leverantör. Viktigt är också att beskriva krav 

avseende arbetsskydd/arbetsmiljö, miljö, försäkringar enligt Skanskas etikdokument Code 

of Conduct. 

 

Utvärdering av leverantör och produkt 

Leverantör och produkt utvärderas enligt de riktlinjer som finns för leverantörsvärdering 

vid internationella inköp. I dessa riktlinjer finns bland annat krav beskrivna för hur 

leverantören arbetar med miljö och arbetsmiljö samt kvalitetskrav på produkterna. Om det 

är nödvändigt görs en så kallad site inspection, där ett besök görs hos leverantören för att 

se hur arbetsförhållandena ser ut samt hur miljöarbetet genomförs.  

 

Förutom denna leverantörsutvärdering gör också en utvärdering av själva produkten som 

ska köpas. Till sin hjälp har man då Skanskas riktlinjer för produktvärdering vid 

internationella inköp. Områden som tas upp i denna utvärdering är bland annat miljö där 
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kontroll av produkternas innehåll, kemiska ämnen, emissioner, förpackningar med mera 

ska kontrolleras. Även tekniska specifikationer kontrolleras så att de stämmer överens med 

Skanskas standarder och eventuell lagstiftning. 

 

Vidare är CE-märkning12 något som kontrolleras och det innebär att om CE-märkning 

finns är det på leverantörens ansvar att hälso- och säkerhetskraven följer direktiven. När 

köpen innefattar produkter såsom elektrisk utrustning, gasflaskor, hissar med mera finns ett 

antal myndigheter i Sverige som utför kontroll på dessa produkter. Det kan vara 

konsumentverket, elsäkerhetsverket, Boverket etc. beroende på produktens karaktär. 

 

Beslut om köp 

Efter en genomgående kontroll av leverantören och produkten tas beslutet om man ska 

köpa produkten från den utländska leverantören eller inte. Regionen/projektet tar beslut 

om köp, dock i samråd med Skanska Inköp. I de fall köpet avser entreprenad följs Skanskas 

riktlinjer för utländsk arbetskraft. 

 

Viktigt att tänka på i detta skede är hur leveransen och transporten av produkterna ska ske. 

Beroende på vilken sorts produkt man köpt och varifrån man köpt den kan leveranssättet 

variera. Faktorer att väga in är hur risker och kostnader fördelas mellan köparen och 

säljaren. Som stöd och vägledning finns de leveransklausuler som presenteras i bilaga F. 

 

Upprätta avtal 

I samråd med Skanska Inköp upprättas avtal på engelska. Avtal skrivs under av 

regionen/projektet samt säljaren. 

 

Kontrollplan 

Efter att avtalet är upprättat och underskrivet tas planer för tillverknings- och 

leveranskontroll samt uppföljning av miljö och arbetsmiljö fram av regionen/projektet i 

samråd med Skanska Inköp. 
 

                                                 
12 CE-märkning betyder att tillverkaren på eget ansvar bland annat försäkrar att grundläggande hälso- och 
säkerhetskrav enligt tillämpliga direktiv som kräver CE-märkning är uppfyllda samt att dokumentation finns 
framtagen och tillgänglig, att all nödvändig skyltning, märkning och bruks- och underhållsanvisningar finns 
(www.sis.se, 2006) 

http://www.sis.se
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6 Intervjuerna och deras resultat 
Huvuddelen i datainsamlingen är intervjuer. I detta kapitel presenteras hur intervjuerna är uppbyggda 

innehållsmässigt och vad målet med dem är. Vidare görs en kortare presentation av 

intervjupersonerna. Även intervju- och dokumentationstekniken beskrivs. Avslutningsvis framställs 

resultaten av intervjuerna. 

6.1 Intervjuerna 

Syftet med intervjuerna är att efter analys av resultaten kunna svara på forskningsfrågorna 

som ställts tidigare i rapporten. Målet med intervjuerna är först att kartlägga var inköparnas 

kunskapsnivå gällande utlandsinköp ligger i nuläget. Vidare är det också intressant att få 

veta vilka krav som ställs på dem. Efter det kommer intervjuerna att styras mot vad som 

kommer att krävas av dem i framtiden för att uppfylla Skanskas krav ur ett internationellt 

inköpsperspektiv. Skillnaderna däremellan kommer sedan att belysas i analysarbetet. 

Intervjuer kommer att genomföras med två olika grupper av Intervjupersoner, en 

”produktionsgrupp” och en ”strategisk grupp”. 

6.1.1 Produktionsgruppen 

Denna grupp består av sju personer. Kriterierna för att ingå i denna grupp är att arbeta 

med inköp på projektnivå och ha projektanknutna inköp som en del av sina dagliga 

arbetsuppgifter. Exempel på personer som ingår i gruppen är projektingenjörer och 

projektchefer. Intervjupersonerna valdes ut i samförstånd med handledarna och är anställda 

vid Skanska Sverige, Region Hus Norr. 

 

För att få så bra spridning som möjligt var målet att välja ut dels rutinerade inköpare med 

många års erfarenhet från branschen och inköpsarbete men också personer som är inte har 

riktigt lika många år inom arbetet. Hänsyn togs även till att få en geografisk spridning av 

intervjupersonerna. Då regionen har fyra olika distrikt intervjuades personer från alla dessa. 

 

Följande personer ingick i produktionsgruppen: 

• Lars Salo, Projektingenjör, Västernorrland/Jämtland 

• Jesper Nordin, Projektingenjör, Dalarna/Härjedalen 

• Lennart Forsgren, Projektingenjör, Dalarna/Härjedalen 

• Per-Erik Nyman, Projektingenjör, Västerbotten 

• Bo Erixon, Projektingenjör, Gävleborg/Norduppland 

• Lars Nyberg, Projektchef, Gävleborg/Norduppland 

• Lars Nygårds, Utbildningsledare Inköp/Projektingenjör, Region Hus Norr 
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6.1.2 Strategiska gruppen 

Denna grupp består av fem personer. Kriterierna för att ingå i denna grupp är att arbeta 

med inköp/utlandsinköp på en mer strategisk nivå vilket innebär att de är med och fattar 

beslut som rör arbete, målsättning, strategi etc. angående utlandsinköp. 

 

Exempel på personer som ingår i gruppen är inköpschefer, ansvariga för enheten Service 

internationella inköp. Även anställda på regionnivå, till exempel Regionchef, RII 

(regionens internationella inköpare) samt RIC (regionens inköpschef) är potentiella 

intervjuobjekt. 

 

Även dessa personer valdes ut i samförstånd med handledaren och tillhör antingen region 

Hus Norr eller Skanska Inköp. Också i detta fall fanns strävan att få en så bra spridning 

som möjligt. Detta innebär att hitta personer som jobbar på regionnivå och inom Skanska 

Inköp. 

 

Följande personer ingick i den strategiska gruppen: 

• Jan-Olov Wilhelmsson, Regionens Inköpschef, Region Hus Norr 

• Björn Wallin, Distriktschef, Distrikt Västernorrland/Jämtland 

• Lars Jeppsson, Distriktets Inköpschef, Västernorrland/Jämtland 

• Åke Larsson, Skanska Inköp, Samordningsansvarig för inköp i Europa med 

huvudfokus på Polen. 

• Anders Hedendahl, Regionens Internationella Inköpare, Region Hus Väst 

6.1.3 Innehåll 

Innehållet i intervjuerna skiljde sig åt för produktionsguppen jämfört med den strategiska 

gruppen. Trots att innehållet skiljer sig åt är ändå huvudmålet detsamma, att få svar på de 

forskningsfrågor som ställts. 

 

I intervjuerna med produktionsgruppen låg fokus på deras arbetssätt, nuvarande kunskap 

och behov av stöd, det vill säga, hur de arbetar idag. De olika problemområden som 

behandlats i kapitel 4 togs också upp för att få inköparnas syn på hur insatta de är och hur 

mycket kunskap de har om respektive område. Frågor om deras bakgrund och erfarenhet 

behandlades. Fokus styrdes sedan över till ett framtidsperspektiv. Vad tror de kommer att 

krävas av dem och vad saknar de för kunskap som är nödvändig för att öka andelen 

internationella inköp. 

 



      INTERVJUERNA OCH DERAS RESULTAT       

 

 49 

I intervjuerna med den strategiska gruppen låg fokus på hur de tycker att inköpsarbetet i 

byggprojekten fungerar i nuläget och vad de ställer för krav på inköparnas kompetens. 

Frågor som rör internutbildning, inköpsstöd, styrning etc. behandlades. Vid dessa 

intervjutillfällen togs också tillfälle att få mer information om hur Skanska arbetar med 

utlandsinköp i stort. Detta material används i nulägesbeskrivningen i kap 5. 

 

Precis som i intervjuerna med produktionsgruppen styrdes fokus mot ett framtida 

perspektiv och frågorna handlade om hur kraven på projektinköparnas kompetens 

kommer att förändras för att matcha företagets målsättningar. 

 

Det var viktigt att påpeka inför varje intervju att frågorna rör inköp av material och varor 

och inte tjänster eller arbetskraft, detta för att hålla intervjun inom ramen för 

avgränsningarna. 

6.1.4 Intervjuteknik 

I detta avsnitt beskrivs hur intervjuerna genomfördes för att få ett så relevant resultat som 

möjligt. Olika intervjutekniska problemoråden listas nedan och kortare motiveringar till de 

intervjutekniska valen görs. 

 

Var och hur? 

Intervjuerna skedde på plats och öga mot öga med respektive intervjuperson. Detta för att 

få en bättre kontakt med intervjupersonen vilket leder till att han/hon öppnar sig mer och 

ger mer uttömmande svar på frågorna än vad som skulle ha skett vid en telefonintervju. 

 

Innan intervjun skickades ett mail till varje intervjuperson med lite information om 

innehållet och upplägget av intervjun, detta för att underlätta intervjun när den väl sker. 

Hela frågeformuläret skickades inte ut i förhand eftersom det då fanns en risk att svaren 

inte blir tillräckligt spontana och personliga. 

 

Bandspelare eller block och penna? 

Under intervjuns gång fördes skriftliga anteckningar. Dessa sammanställdes efter intervjun 

och fördes in i Microsoft Excel i digital form. Övervägningar gjordes om ljudinspelning är 

nödvändigt men slutsatsen var att detta inte var nödvändigt. Dels för att skriftliga 

anteckningar bedömdes vara fullt tillräckligt men också för att risken finns att 

intervjupersonen känner sig osäker och nervös om bandspelare används. Det skulle också 

innebära mycket arbete att sammanfatta intervjuerna vid användning av bandspelare. 
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Eftersträva öppna frågor 

För att intervjuerna inte skulle bli för monotona och enkelriktade så ställdes så öppna 

frågor som möjligt. Detta görs för att få en diskussion kring ämnet och inte bara få ja/nej 

som svar på frågorna. ”Slutna frågor kan vara förödande om intervjupersonen är motvillig. 

Han kan svara kort ja eller nej, glida iväg i en annan riktning och börja tala om annat.” 

(Häger, 2001) Det är dock viktigt att frågorna inte blir för öppna i stil med: ”hur jobbar ni 

med internationella inköp”? Detta skulle ge ett intryck av att frågorna inte är genomtänkta 

och svaren skulle inte få ett lika stort värde för undersökningen. 

 

Anonymitet 

Vid intervjuerna med produktionsgruppen eftersträvades anonymitet. Detta för att 

personen skulle svara så sanningsenligt och öppet som möjligt. 

 

Vid intervjuerna med den strategiska gruppen är anonymiteten svårare att bibehålla. Dels 

för att de är så få i denna grupp men också för att de har så pass olika arbetsuppgifter. Detta 

gör att det är intressant att veta vem som sagt vad. Till exempel finns det ett värde i att 

veta skillnaden på svaret från en distriktschef, som jobbar närmare projekten, jämfört med 

den som är samordningsansvarig för inköpen från hela Europa. 

6.2 Resultat 

Efter att ha sammanställt intervjusvaren (sammanställning av varje intervju finns i bilaga E) 

redovisas här resultaten. Redovisningen är strukturerad på så sätt att varje ämnesområde 

som behandlats i intervjun har fått en egen rubrik. De olika gruppernas svar behandlas var 

för sig. 

6.2.1 Produktionsgruppen 

Bakgrund 

Spridningen, både åldersmässigt och geografiskt, på intervjupersonerna är tillfredsställande 

då personer från alla regionens distrikt deltagit och erfarenhetsnivån från byggbranschen 

sträcker sig från några år till ett helt arbetsliv. En svaghet är att endast män har intervjuats. 

 

Hälften av intervjupersonerna har en bakgrund från universitetet med en byggrelaterad 

utbildning medan övriga har gått direkt från gymnasiet ut i arbetslivet. Medan vissa av 

intervjupersonerna jobbat hos byggentreprenörer hela sitt arbetsliv finns också bakgrunder 

från beställar- och konsultsidan. Vanligt är att projektingenjörerna har en bakgrund från 

produktionen och då oftast som arbetsledare. 

 



      INTERVJUERNA OCH DERAS RESULTAT       

 

 51 

Genomgående för alla intervjupersoner inom produktionsgruppen är att många av dem har 

knapphändig eller ingen erfarenhet från att jobba utomlands eller att göra affärer med 

utländska leverantörer. 

 

Arbetssätt 

Stora likheter går att se i arbetssättet hos samtliga intervjupersoner. Innan och i inledande 

fasen av projektet upprättas alltid en inköpsplan. Tanken med inköpsplanen är att ha bra 

kontroll över vad som ska köpas och när det bör köpas. Inköpsplanen blir en sorts 

avspegling av produktionstidplanen där material och köp av underentreprenader ingår. 

Utseendet och noggrannheten i inköpsplanerna varierar ganska mycket mellan 

projektingenjörerna. Skillnaderna beror på både typen av projekt och personen som 

upprättar dem. I vissa fall läggs datumen för utskick, när offerten ska komma in, köptillfälle 

och leveransdatum in i planen. I andra fall läggs endast leveransdatum i och ibland, vid 

mindre projekt, upprättas ingen inköpsplan alls. Vissa anser att inköpsplanen är det enskilt 

viktigaste dokumentet i hela deras arbete medan andra lägger ner mindre tid på den på 

grund av tidsbrist. De flesta anser dock att inköpsplanen är ett mycket viktigt dokument 

som borde ägnas mer tid. 

 

Genomgående är att innan köpet görs, föregås det av kontakt med ansvarig 

produktionschef och, i vissa fall vid större köp, projektchefen. 

 

Användandet av inköpsverktyget IBX är utspritt bland intervjupersonerna men givetvis 

används det i olika stor utsträckning. I många fall sköter produktionschefen en stor del av 

de rena avropsköpen via IBX. Åsikterna om IBX varierar men den genomgående åsikten 

är att verktyget har en stor potential och användandet kommer att öka. I 

introduktionsskedet var det stora problem med användningen, både på grund av 

intervjupersonernas ovana, men också på grund av felaktigheter och dålig 

användarvänlighet i verktyget. En viss fientlighet mot e-handelsverktyget kan ses bland de 

inköpare som har lång arbetslivserfarenhet och mindre datavana. 

 

Förutom avropsköp görs också projektspecifika inköp. Dessa köp tar längre tid eftersom 

förfrågningar måste skickas ut, offerter tas in och utvärderas innan köpet görs. Enligt 

intervjupersonerna är det lätt att samma gamla leverantörer kontaktas i förfrågningarna, 

speciellt vid köp av underentreprenader. Viljan att leta nya leverantörer är varierande men 

intervjupersonerna är överens om att mer tid skulle krävas för att kunna leta leverantörer 

aktivt. 
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Kontakt med andra inköpare för att utökat erfarenhetsutbyte i arbetet var ett ämne som 

alla intervjupersoner hade åsikter om. Majoriteten tycker att de har för lite kontakt med 

andra inköpare och på så sätt går miste om tips och råd. Förslag som togs upp i 

intervjuerna var fler inköpsmöten och ett forum för inköpare på intranätet. Flera av 

intervjupersonerna erkände också att de oftast berodde på dem själva att kontakten var 

dålig på grund av att de inte underhöll sina kontakter och hörde av sig tillräckligt ofta. 

 

Kompetenskrav/Kompetensnivå 

Erfarenhet av utlandsinköp skiftar stort inom produktionsgruppen. Några av 

intervjupersonerna har gjort fler köp medan de flesta inte har denna erfarenhet. De flesta 

har dock gjort köp från Finland men av någon anledning ses dessa inköp inte som 

”riktiga” utlandsinköp. Många av intervjupersonerna känner sig bromsade av denna brist 

på erfarenhet och i kombination med bristande språkkunskaper känner de därför en rädsla 

för att göra köp från utlandet. 

 

Kännedom om hur inköpsorganisationen ser ut och vilka möjligheter till stöd som finns är 

skiftande. Ungefär hälften av de intervjuade ansåg sig har bra koll på hur organisationen ser 

ut och vart de ska vända sig för att få svar på sina frågor medan resterande personer inte 

anser sig veta tillräckligt om hur organisationen fungerar. 

 

Alla de intervjuade menar att de känner mer osäkerhet inför ett utlandsinköp än inför ett 

köp från en svensk leverantör. Produktrisker och logistik är de områden där den största 

osäkerheten finns hos inköparna. Med produktrisker menas bland annat kvalitet och inom 

logistik innefattas leveranssäkerhet vilket alla intervjupersoner kände osäkerhet inför. 

Många påpekade dock att leveranssäkerhet är ett osäkerhetsmoment även vid köp från 

svenska leverantörer. 

 

Kommunikation är ett annat område som oroade inköparna. Detta på grund av att de 

flesta inte har tillräckliga språkkunskaper. Engelskautbildning var något som efterfrågades 

av de flesta inköparna. 

 

Vidare menade de flesta inköpare att problematik kring standarder är en osäkerhetsfaktor 

vid utlandsinköp. En av de intervjuade påpekade till exempel att lim i limträbalkar har 

samma standard i hela Norden men när man sträcker sig utanför Norden kan limsorten 

skilja sig avsevärt. 
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Övriga osäkerhetsmoment och risker som togs upp vid intervjuerna ansågs inte vara lika 

allvarliga. Risker som har att göra med pengar, till exempel betalning och valutarisker, 

väckte inte mycket oro hos intervjupersonerna. Detta är något som de flesta anser att de 

borde få ett stort stöd från inköpsorganisationen med. 

 

En fråga under intervjuerna rörde inköparens överblick över utländska marknader för 

materialinköp och prisbilden för material utomlands. Samtliga intervjuade ansåg att de inte 

har en tillräckligt bra överblick över dessa områden. Många påpekar att de mest har hört 

rykten om att det går att tjäna si och så mycket vid köp av olika material men att de inte 

fått några fakta. De som har erfarenhet från utlandsinköp har vid behov kontaktat 

utlandsgruppen för att få denna information och det har fungerat bra. 

 

Stöd från Inköpsorganisationen 

Åsikterna om stödet från inköpsorganisationen är splittrade. Det är också viktigt att skilja 

på regionens interna inköpsorganisation och Skanska Inköp. En vanlig åsikt är att 

kontakten med Skanska Inköp mestadels är en envägskommunikation och att 

informationen endast går från Skanska Inköp till inköparna och då mestadels genom e-

post, nyhetsbrev eller information på intranätet. Feedback tillbaka från inköparna sker 

enligt de intervjuade mycket sällan. Merparten tycker att Skanska Inköp borde 

marknadsföra sig mer och berätta vad de gör och när man kan vända sig till dem. 

 

Kontakten med regionens inköpsorganisation är väl fungerande. De flesta tycker att det 

alltid finns personer att vända sig till. Kontakten går oftast via distriktets inköpschef, och 

om det inte finns någon sådan så kan kontakten ske direkt med Regionens inköpschef. 

Intervjupersonerna anser att den nya inköpsorganisationen som håller på att utvecklas är en 

bra utveckling som är välbehövlig för att underlätta deras arbete. Dock anser många att de 

inte fått tillräckligt med information om hur organisationen ska se ut och fungera. 

 

Hälften av de intervjuade inköparna har gått inköpsutbildningen som Skanska Sverige 

erbjuder. Anledningen till att inte ha deltagit i utbildningen var antingen ovilja eller 

tidsbrist. Synpunkterna om utbildning mot utlandsinköp går isär. Vissa anser att det är en 

bra idé och är mycket intresserade medan andra anser att det skulle vara slöseri att skicka 

alla inköpare på en sådan utbildning. 

 

En annan sorts stöd som inköparna får är den information som finns på intranätet. Alla 
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intervjuade säger sig ha mycket nytta av framför allt inköpsforum och de mallar som finns 

att tillgå. Ett förslag som alla intervjuade är positiva till är ett regionalt inköpsforum på 

intranätet. I detta forum skulle man kunna få information och tips om leverantörer. 

Forumet skulle fungera som ett kunskapsutbyte mellan inköpare. Ett annat förslag var att 

detta forum skulle integreras i IBX där man skulle kunna söka information och 

utvärderingar av leverantörer. 

 

Just leverantörsutvärderingar är något som hela gruppen är överens om inte fungerar bra. 

Tiden och lusten för att göra utvärderingar efter varje köp finns inte, detta anser alla bör 

förbättras. 

 

I intervjuerna behandlades också behovet av stöd vid ett utlandsinköp. I inköpsprocessen 

är det tre olika moment där inköparna behöver mest stöd. Gemensamt för dessa tre 

moment är att språkkunskaper, och då oftast i engelska, krävs och detta ses som det största 

problemet bland inköparna. Men även andra faktorer spelar in i dessa moment. De tre 

momenten är: 

• Upprättande av förfrågningsunderlag – I detta moment är problemet att 

förfrågningsunderlag ser olika ut beroende på vilket land man befinner sig i. Även 

om ett förfrågningsunderlag översätts till engelska betyder det inte att mottagaren 

automatiskt förstår vad som efterfrågas. Normer, uttryck, regler och bestämmelser 

måste förklaras så att mottagaren förstår vad som efterfrågas. 

• Leverantör- och produktutvärdering – Utvärderingarna blir enligt inköparna svårare att 

utföra när man inte har någon tidigare erfarenhet av leverantören och 

informationen är på ett annat språk. Även utvärdering av själva offerten försvåras då 

den ofta har ett annat utseende än vad inköparna är vana vid. Det är också svårt att 

bedöma produktens kvalitet när specifikationer med mera ser annorlunda ut. 

• Upprätta avtal – Som i de tidigare fallen krävs kunskaper i annat språk än svenska, 

detta för att båda parter ska förstå avtalet. Som tidigare kan också avtalets utseende 

skilja sig från vad inköparen är van vid från Sverige. 

 

Genomgående synpunkt är att mycket kontakt och stöd från experter krävs för att kunna 

komma igång och göra fler utlandsköp. Mest stöd behövs i språkrelaterade problem. Flera 

av intervjupersonerna anser att stöd från en Internationell Inköpare på regionen skulle vara 

till stor hjälp för att komma igång med utlandsinköp. 
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Syn på Inköpsmål 

Alla intervjupersoner utom en tycker att inköpsmålen är för högt satta. De flesta anser 

dock att det kan vara en bra strategi att sätta så höga mål för att verkligen känna att man 

måste göra en satsning för att i alla fall försöka nå dit. Som en av de intervjuade uttryckte 

sig: ”Om man siktar högt kanske man inte når ända fram men en bra bit på vägen”. 

 

Vetskapen om hur man som enskild inköpare ska arbeta för att nå målen finns inte inom 

produktionsgruppen. Att sätta mål per projekt för utlandsinköp är ett förslag som kommit 

upp under intervjuerna. Hälften av de intervjuade anser att detta är ett bra förslag. 

 

Förmågan att nå målen beror enligt produktionsguppen på vilken sorts projekt man får. 

Vid mindre projekt med korta byggtider och mindre inköpsvolymer finns inte utrymmet 

för att göra köp från utlandet. De största möjligheterna finns i större projekt och när man 

kan samordna inköpen mellan fler än ett projekt. 

 

Sammanfattning 

Alla intervjupersoner är överens om att ett av de största hindren att de ska kunna satsa på 

utlandsinköp är språkkunskaperna. 

 

Fem av de sju intervjuade anser att, jämte språket, är stöd från den egna organisationen det 

viktigaste för att de ska kunna bidra till en ökning av utlandsinköpen. De tillfrågade tror att 

om man har en bra organisation kring inköp som bidrar med stöd och information kring 

utlandsinköp så kommer fler inköpare att våga göra köp från utlandet. Det som enligt de 

flesta behövs är alltså en ”spark i ändan”. Om de får denna knuff i rätt riktning kommer 

kompetensen att komma med erfarenheten. En internationell inköpare på regionen ses 

som ett steg i rätt riktning. 

 

Enligt produktionsgruppen är en annan viktig del att skapa bra rutiner kring 

utlandsinköpen. Detta skulle bland annat vara detaljerad projektering så att det finns bra 

underlag att skicka till potentiella utländska leverantörer. 

 

Många av de tillfrågade upplever att tiden inte räcker till. Att skicka förfrågningar och göra 

ett eventuellt köp från utlandet tar mer tid än vanligt, tid som flertalet av 

intervjupersonerna inte anser sig ha i nuläget. 
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Nedan följer ett urval av tips och förslag som kommit från produktionsgruppen: 

• Fler människor att tillgå vid utlandsinköp 

• Teckna avtal med inarbetade leverantörer på enklare varor med stor volym, till 

exempel fönster. 

• Sätta krav/mål per projekt för att göra ett visst antal utlandsinköp 

• Projektering på engelska 

• Stöd med pengar från centralt håll om ett utlandsinköp skulle gå dåligt. Detta för 

att inte det enskilda projektet ska bli lidande. Detta skulle göra att fler vågar göra 

utlandsinköp. 

• Tillsätta en Internationell Inköpare på regionen. 

• Regionalt inköpsforum på intranätet där projektingenjörer och andra kan utbyta 

tips och idéer. 

• Bättre intern hantering av fakturor så att de inte fastnar i Stockholm. 

 

6.2.2 Strategiska gruppen 

Bakgrund/Arbetsuppgifter 

Gemensamt för alla intervjupersoner i denna grupp är att de har en lång bakgrund inom 

Skanska och fyra av fem har börjat sin karriär med att jobba i produktionen som 

arbetsledare och sedan platschefer. I den strategiska gruppen har två arbetat utomlands med 

inköp. 

 

Som beskrivits tidigare arbetar alla strategiskt med inköp på ett eller annat sätt. Två av 

intervjupersonerna jobbar uteslutande med internationella inköp, en som internationell 

inköpare på Skanska Hus Väst, och en som samordnare för alla utlandsinköp inom Skanska 

Sverige. Distriktschefen samt distriktsinköpschefen för Västernorrland/Jämtland jobbar 

båda med ena foten i projekten och kan då ge en nära bild av det strategiska inköpsarbetet 

i distriktet. Regioninköpschefen för Skanska Hus Norr jobbar både för Skanska Inköp och 

som samordnare för regionens inköp och fungerar som en länk mellan dessa delar av 

företaget.  

 

Inköpsmål 

Alla i den strategiska gruppen är överens om att inköpsmålen inte är helt realistiskt satta för 

den tidsram som de avser. Enligt distriktets inköpschef nåddes två tredjedelar av 

inköpsmålen under år 2005. Precis som produktionsgruppen anser de dock att väldigt högt 

satta krav kan vara ett bra sätt att ge hela organisationen en push framåt för att verkligen ta 

tag i problematiken. 
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Anledningar till att de internationella inköpsmålen är svåra att nå är stora ökningar av 

råvarupriser samt att högkonjunkturen lett till högre priser. Några av de tillfrågade menar 

också att volymerna kan ändras snabbt. Några få större köp från utländska leverantörer kan 

få stora konsekvenser för den procentuella inköpsvolymen. 

 

Sagt om inköpsmålen: 

− ”Sikta högt så når vi en bra bit på vägen” 

− ”Målen kommer att nås, men med ett par års fördröjning” 

− ”Målen är väldigt högt satta, men det är bra för att få en stark reaktion” 

− ”Målen är mycket teoretiska” 

 

Förändringar i Inköpsarbetet 

I och med satsningen på inköp har flera förändringar gjorts. De två största förändringarna 

är enligt strategiska gruppen omorganiseringen, både på regional och central nivå, och 

införandet av e-handelsverktyget IBX. Båda har beskrivits tidigare i rapporten. 

Implementeringen av IBX är genomförd men utveckling av verktyget pågår hela tiden, 

bland annat med ett inbyggt leverantörsregister. Omorganiseringen håller fortfarande på 

och långt ifrån alla platser är tillsatta, både inom regionen och i Skanska Inköp. Som 

nämnts tidigare finns ingen internationell inköpare inom regionen än. 

 

Inom regionen är det sagt att på alla projektstartmöten ska en punkt vara att identifiera 

möjliga utlandsinköp. När en internationell inköpare är tillsatt är tanken att han/hon ska 

medverka vid startmöten på större projekt för att hjälpa till att hitta potentiella köp. 

 

Vad gäller utbildningar så är en ny inköpsutbildning framtagen. Tanken är att en 

kommande avancerad inköpsutbildning ska innehålla ett avsnitt om internationella inköp. 

 

Ett logistikprojekt som skulle innebära mycket för arbetet med internationella inköp är 

under utveckling. Detta skulle innebära att större volymer kan köpas in och förvaras i 

centrallager varifrån projekten kan göra direkta avropsbeställningar. 

 

En förändring som förutspås är att andelen BRT (Byggrelaterade tjänster) kommer att öka 

vilket kommer att leda till bättre kontroll på materialkostnaderna då man köper materialet 

själv istället för att det köps in av underentreprenören. 
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Möjligheter/Hinder inom Internationella Inköp 

Precis som produktionsgruppen tycker merparten av strategiska gruppen att språket är det 

största hindret för utlandssatsningen. Engelskkunskaperna bland inköparna är helt enkelt 

inte tillräckligt bra i nuläget. 

 

Även vad gäller de externa riskerna är strategiska gruppen överens med 

produktionsgruppen. Leveranser och kvalitet ses båda som stora risker, betydligt större än 

valuta och betalningar. Oro för garantier och standarder uttrycks också av några av 

intervjupersonerna. 

 

Något som ses som ett stort hinder för satsningen på utlandsinköp är den rädsla som finns 

inför att göra affärer med utlandet. Enligt flera i strategiska gruppen finns inte rätta viljan 

och våghalsigheten. Det finns helt enkelt en för stor tröghet i organisationen för att ta 

steget ut. För att övervinna denna rädsla är det enligt en av de intervjuade viktigt att göra 

ett första köp så att man inser att det inte är så farligt. Förslagsvis kan man då börja med att 

göra ett mindre köp för att minimera riskerna.  

 

Även personer i strategiska gruppen tycker att framtagandet av förfrågningsunderlaget kan 

skapa ett problem. Framför allt på grund av att det skrivs på ett ”svenskt” sätt med 

hänvisning till Svenska regler och normer. Att skriva på ett sätt som blir lättförståligt även 

för utländska leverantörer tar mycket tid och kraft. 

 

Möjligheterna för Skanska Sverige med internationella inköp är inte bara att kortsiktigt 

kunna köpa till låga priser utan även på sikt kunna sänka priserna inom Sverige till följd av 

den ökade konkurrensen. 

 

De största möjligheterna till kostnadsbesparingar finns i nuläget i de större projekten där 

stora volymer köps in. En möjlighet är också att samordna inköpen mellan projekt för att 

få till stora volymer. 

 

Det satsas också på ett ökat samarbete med övriga business units inom Skanska AB för att 

kunna teckna avtal som gäller för hela koncernen. I detta samarbete ingår att de 

inköpskontor som finns i Polen och Kina ska kunna utnyttjas av andra business units än 

Skanska Sverige. Man kan genom detta samarbete skapa nordiska avtal och koncernavtal. 
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Inköparens roll vid internationella inköp 

Alla intervjupersoner är överens om att projektet och projektinköparen själv ska ”äga” 

köpet, vara drivande i processen och inte lita på att till exempel en internationell inköpare 

ska göra jobbet. De intervjuade lade stor vikt vid att inköparen måste känna ett stort ansvar 

för sitt köp och att lösa de problem som uppstår. Förmågan att kunna ta initiativ och se 

nya möjligheter i projektinköpen är viktig.  

 

Projektinköparnas nuvarande situation präglas enligt intervjupersonerna ofta av tidspress. 

Detta leder ofta till att den enklaste och snabbaste vägen väljs, det vill säga - inte ett 

utlandsinköp. En av intervjupersonerna påpekar att det är viktigt att det finns andra 

personer i organisationen som då kan stötta och att man måste tillåta en viss grad av ”trial 

and error” för att få igång snurren på utlandsinköpen. 

 

De egenskaper som anses vara viktigast hos projektinköparen är engelskkunskaper, både i 

tal och skrift, och förmågan att kunna förhandla. Andra viktiga egenskaper, förutom en 

grundläggande kunskap om inköp, är öppenhet, nyfikenhet, förmågan att se risker och 

möjligheter samt duktig på att planera. 

 

Förändringar i projektinköparens roll kommer att innebära att kraven på språkkunskaper 

kommer att öka. Arbetssättet kommer att gå mot större volymer och fler avropsköp. 

Ansvaret för sina köp och planeringen kommer att öka. Det kommer också att krävas att 

inköparen har bättre koll på utländska marknader än i nuläget. Man kan dock inte kräva 

att inköparen ska kunna ha en överblick på alla produkter och dess marknader utan stöd 

kommer fortfarande att finnas från internationell inköpare och utlandsgruppen. 

 

Kommunikation/Stöd 

Uppfattningen är att på distriktsnivå fungerar kontakten bra mellan projektinköparna, 

bland annat genom de fyra inköpsmöten som genomförs varje år (gäller 

Västernorrland/Jämtland). Däremot skulle mer kontakt på regionsnivå och även mellan 

inköpare i olika regioner vara önskvärt. En stor del av distriktsinköpschefernas roll är att 

samordna kontakterna mellan inköparna. Förslag finns på att anordna en regionens 

inköpsdag men i nuläget finns inte resurserna för detta. Ett annat förslag är att utbildningar 

sker tillsammans med andra regioner för att öka kontakten projektinköpare emellan. 

 

Kommunikationen mellan Skanska Inköp och personalen som jobbar i linjen är som 

nämnts tidigare mestadels envägskommunikation. Tanken är denna kontakt ska gå via 
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distriktens inköpschefer. En nyhet för att förbättra informationen mellan utlandsgruppen 

och inköparna är ett specialnummer av nyhetsbrevet som enbart ska handla om 

internationella inköp. Ett förslag är att inköparen via inköpsutbildningen ska få en bra 

inblick i Skanska inköps arbete. 

 

En vanlig åsikt bland de intervjuade är att det system som finns idag vad gäller 

leverantörsutvärderingar inte fungerar alls, varken för utländska eller svenska leverantörer. 

Formen för denna erfarenhetsåterföring bör förändras. Efter köpen måste inköparna 

uppmuntras att göra dessa utvärderingar för att funktionen ska ha något värde över huvud 

taget. 

 

Sammanfattning 

Uppfattningen om vad som är den viktigaste förändringen för projektinköparna går isär. 

Några anser att det viktigaste är kompetensen bland inköparna och då framför allt språket. 

Man måste också bli bättre på att kunna skriva förfrågningsunderlag på engelska som 

dessutom är mer specificerade så att utländska leverantörer förstår exakt vad som 

efterfrågas. 

 

En annan åsikt är informationen och stödet till inköparna måste utvecklas och fungera först 

och att detta är A och O för satsningen på utlandsinköp. Att komma över tröskeln att våga 

göra ett köp från utlandet är något som skulle ge ovärderlig erfarenhet för alla inköpare. 

Därför är det viktigt att ge dem det stöd som behövs, speciellt i inledningsskedet. Arbetet 

med internationella inköpare inom regionerna måste komma igång för att ge inköparna 

detta stöd. De ska jobba nära projekten. 

 

Arbetssättet kommer att förändras ju mer handel med utlandet man gör. Målet är att man 

inte ska behöva skilja på inköp inom Sverige eller från utlandet utan att det ska vara 

naturligt att fråga utomlands. 

 

De flesta i strategiska gruppen tycker inte att krav per projekt är ett bra sätt att få inköpen 

från utlandet. Däremot måste man sätta mål för distrikten och regionen. 

 

Nedan följer ett urval av tips och förslag som kommit från den strategiska gruppen: 

• Ett testprojekt i norra Sverige med avsikten att genomföra flera utlandsinköp och 

utvärdera gentemot den svenska marknaden. 

• Inköpskonferens/Inköpsdag för hela regionen där alla projektinköpare och 
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projektchefer deltar. Detta skulle arrangeras av den regionala inköpsledningen. 

• Tillsätta en RII (internationell inköpare) på regionen som bör vara med på 

startmöten för alla större projekt och jobba nära projekten. 

• Engelskautbildning för vissa inköpare inom regionen. 

• Starta ett regionalt inköpsforum på intranätet. 

• Ny form för leverantörsutvärderingar. 

• Buffertpengar för utlandsinköp i fall det skulle misslyckas (alla tycker inte att det är 

en bra idé då detta skulle kunna missbrukas). 

• Bättre information på inköpsutbildningen om vad Skanska Inköp gör för att 

minska avståndet mellan inköpare och Skanska Inköp och på så sätt få bort ”vi och 

dem” - känslan. 
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7 Analys 

I detta kapitel vävs resultaten från intervjuerna samman med den teori som ligger till grund för 

examensarbetet och presenteras i en analys. I analysen ges svar på de forskningsfrågor som 

ställts. Kapitlet är upplagt så att inköpsprocessens olika delar analyseras var för sig och en 

bedömning görs för vilket arbetssätt och vilken kompetens som krävs från projektinköparens 

sida och vilket stöd han/hon behöver i respektive moment. I slutet på varje avsnitt bedöms vad 

som bör göras i respektive fas för att underlätta arbetet med internationella inköp på 

projektnivå. Fokus i analysen ligger på projektspecifika inköp. 
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7.1 Inköpsförberedelser 

7.1.1 Projektering13 

Det är viktigt att i ett tidigt skede arbeta på ett sätt som gör att man får de bästa 

förutsättningarna inför projektets start. En väl genomförd projektering underlättar 

naturligtvis inte bara inköpsarbetet utan allt arbete i projektet. Om handeln med utlandet 

ökar som förutspått, kommer också kraven att öka på projekteringsarbetet. Först och 

främst bör det underlag som tas fram i projekteringsskedet bli mer detaljerat och därmed 

anpassat för utländska leverantörer så att de förstår exakt vad som krävs av varan eller 

materialet som efterfrågas. Hänvisningar till svenska normer och bestämmelser måste 

förklaras eller undvikas i största möjliga mån. 

 

Ett annat förslag som kom upp under intervjuerna var att redan i projekteringsfasen 

utforma underlaget på engelska. Detta skulle underlätta avsevärt för projektet när 

förfrågningar ska skickas till utländska leverantörer. 

 

Det bör nämnas att det är endast vid totalentreprenader som byggentreprenören själv styr 

över projektering. I övriga fall är det beställaren som har projekteringsansvar. Därför är det 

endast vid totalentreprenad detta går att styra. 

 

• Stöd 

∗ Detaljerad projektering och projektering på engelska 

7.1.2 Upprätta Inköpsplan/Inköpstidplan 

Som nämnts tidigare är förberedelser viktiga när man ska göra utlandsinköp. Eftersom 

dessa tar längre tid än köp inom Sverige måste detta avspeglas i inköpsplanen. Mer tid bör 

läggas in för i stort sett alla steg i inköpsprocessen. Tidig kontakt bör tas med potentiella 

leverantörer eftersom man kan räkna med att tiden från förfrågan till slutet avtal tar längre 

tid än vanligt. Det finns också en risk att leveranstiderna är längre än vanligt. 

 

                                                 

13 Byggentreprenören ansvarar för projekteringen endast vid totalentreprenad 
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Problemet är att produktionstiderna är korta redan som de är och arbetsbördan samt 

tidsbristen för projektinköparna är stor. Detta ställer än högre krav på planering och 

förmågan att vara förutseende. 

 

• Arbetssätt 

∗ Anpassa tidplanen för eventuella utlandsinköp 

7.1.3 Projektstartmöte 

En del av den internationella inköparens (RII) uppgifter är att vara med på 

projektstartmöten runt om i regionen för att kunna identifiera potentiella utlandsinköp. 

Han eller hon ska, tillsammans med den övriga projektorganisationen, se möjligheter till 

besparingar som kan göras i inköpen. Om det, som i regionens fall, saknas en RII är det 

upp till projektorganisationen, projektchefen och eventuellt distriktets inköpschef att se 

möjligheter till utlandsinköp i projektet. Detta ställer krav på att projektinköparen och de 

övriga personerna i projektet att ha en överblick på utländska marknader. En kompetens 

som enligt intervjuresultaten inte finns i regionen för närvarande. Därför bedöms behovet 

av en RII vara stort i nuläget. 

 

• Stöd 

∗ Hjälp att identifiera utlandsinköp 

• Kompetens 

∗ Skaffa sig bättre överblick på utländska marknader 

7.2 Köp 

7.2.1 Förfrågan 

Om projektet tar ett beslut att skicka förfrågningar till utlandet måste de vara beredda på 

att mer tid och arbete krävs. Om inte handlingar finns på engelska måste de översättas. 

Man måste också få förslag på vilka leverantörer i vilka länder man kan skicka förfrågningar 

till. 

 

Dessutom, vad som kanske är allra viktigast, måste inköparen själv vara initiativrik och ha 

viljan att sträcka sig utanför Sveriges gränser. Utifrån intervjuerna att döma är rädslan idag 

stor i projekten för att vända sig till nya marknader. Ett första steg för att komma över 
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”tröskeln” är att börja fråga utländska leverantörer. 

 

• Stöd 

∗ Översätta handlingar till engelska 

∗ Få tips på leverantörer 

∗ Få större tidsmässiga resurser 

• Kompetens 

∗ Kunna utforma en förfrågan på engelska 

∗ Vara initiativrik och orädd 

• Arbetssätt 

∗ Söka information om utländska marknader och leverantörer, både från andra 

inköpare och från Skanska Inköp 

7.2.2 Utvärdering av offert, produkt och leverantör 

Efter att offerterna kommit in utvärderas de. Parametrar som då blir avgörande är, förutom 

pris, kvaliteten på produkten och kvaliteten på leverantören. Klart är att priset inte är det 

enda som spelar in i utvärderingen. En av de intervjuade projektinköparna sade sig göra 

sina inköp efter följande motto: ”Efterfrågad kvalitet till lägsta pris.” En extra parameter 

som Skanska anser vara mycket viktig är leverantören eller tillverkarens kvalitets- och 

miljöarbete. 

 

Som nämnts i kap 5 görs dessa utvärderingar enligt de riktlinjer som finns för 

leverantörsvärdering vid internationella inköp inom Skanska Sverige. Om det är 

nödvändigt genomförs en så kallad ”site inspection”, där ett besök görs hos leverantören 

för att se hur arbetsförhållandena ser ut samt hur miljöarbetet bedrivs. Detta är inte 

inköparen själv ansvarig för utan en sådan inspektion sker i samråd med utlandsgruppen 

(eller av Skanskas personal på plats om köpet görs från Polen eller Kina). 

 

Utöver leverantörsutvärderingen värderas produkten. Till sin hjälp har man då Skanskas 

riktlinjer för produktvärdering vid internationella inköp. Områden som tas upp i denna 

utvärdering är bland annat miljö där kontroll av produkternas innehåll, kemiska ämnen, 

emissioner, förpackningar med mera ska kontrolleras. Även här ska inköparen få stöd från 

RII eller Skanska Inköp. 

 

I denna fas av köpet måste inköparen också ta hänsyn till många av de risker som togs upp 

i kap 4. Som nämnts ovan utvärderas produktrisker, till exempel kvalitet. Annat som måste 

tas i beaktande i denna fas är logistiken. Innebär köpet ökade fraktkostnader jämfört med 
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svenska offerter måste detta vägas in i kostnadsutvärderingen. Även leveranstiden och 

leveranssäkerheten måste kontrolleras jämte fraktkostnaden. Kanske måste leveransen gå 

via flera olika fraktsätt, till exempel båt och lastbil. 

 

En annan avvägning som man måste göra innan köpet är vem som ska stå för frakten. Om 

man överlåter den till leverantören förlorar man viss kontroll. Å andra sida innebär det ett 

merarbete om man själv ansvarar för frakten. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att just denna fas är mycket viktigt för om köpet ska bli 

lyckat eller inte. Det är mycket kommunikation mellan köpare och säljare (se figur 4.8) 

men också inom den egna organisationen där det finns risk för missförstånd. 

 

• Stöd 

∗ Från Skanska Inköp med att göra leverantörsutvärdering, eventuell ”site inspection” 

och kontakt med leverantör 

∗ Från RII vid kontakt med Skanska Inköp och leverantör 

∗ Från RII med att utvärdera offerter 

∗ Eventuell tolkhjälp om leverantörens representant inte kan prata engelska 

• Kompetens 

∗ Kunna tillgodogöra sig en offert på engelska 

∗ Kunna göra avvägningen om köpet är värt att göra med tanke på ökade 

fraktkostnader, risker 

∗ Förmåga att bedöma risker kontra besparingar 

∗ Kommunicera med leverantör på engelska 

• Arbetssätt 

∗ Ha tätare kontakt med RII och service internationella inköp vid utvärdering 

7.2.3 Upphandling 

När utvärderingarna är gjorda börjar en förhandling med den utvalda leverantören. En 

synpunkt som framfördes under intervjuerna var att inköparna måste ha en god förmåga att 

förhandla. Att dessutom göra det på engelska kan vara problematiskt. Därför krävs hjälp 

från RII och Skanska Inköp beroende på hur erfaren och duktig den enskilde inköparen 

är. 
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Under år 2005 gjordes ett pilotprojekt14 i Region Hus Sydost där utlandsinköp gjordes i 

stor omfattning. I sammanställningen av detta projekt går att utläsa att det finns ett stort 

behov av juridiskt kunnande i upphandlingsskedet, till exempel med tydning av 

avtalstexter. 

 

• Stöd 

∗ Kommunikation med leverantör 

∗ Eventuell tolkhjälp om leverantörens representant inte kan prata engelska 

∗ Juridiskt stöd vid avtalsfrågor 

• Kompetens 

∗ Språk, för att kunna förhandla med leverantör 

∗ Förhandlingsteknik 

 

7.2.4 Upprätta avtal/Beställning 

När upphandlingen är klar och man har kommit överens med en leverantör ska ett avtal 

skrivas och beställningen görs. Återigen är språket en försvårande faktor eftersom avtalet 

oftast skrivs på engelska. I detta skede bör stöd finnas från Skanska Inköp även om 

projektet självt ansvarar för avtalet. 

 

Eftersom ABM 92 endast gäller inom Sverige bör avtal tecknade med utländska 

leverantörer vara betydligt mer tydliga eftersom det inte finns ett standardavtal att hänvisa 

till som reglerar köpet. Därför krävs goda juridiska och avtalsrättsliga kunskaper när avtalet 

utformas. 

 

• Stöd 

∗ Språkligt och juridiskt stöd från Skanska Inköp 

• Kompetens 

∗ Språk 

∗ Kunskap om avtalsrätt och juridik 

7.2.5 Leveranskontroll 

Produkt och kvalitetsrisken ansåg båda intervjugrupperna vara stor när man köper varor 

och material från utlandet. I de fall produkterna köps från Polen och Kina, där Skanska har 

                                                 

14 Pilotprojektet avser projekt Hinseblick som nämnts tidigare i texten 
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personal på plats, genomförs en kontroll av produkten innan den skickas iväg. Detta för att 

säkerställa att produkterna är avtalsenliga innan den ofta kostsamma leveransen påbörjas. 

 

En kontroll av kvalitet görs sällan vid leveransen eftersom man inte ska behöva bryta upp 

förpackningen. Detta betyder att eventuella fel och brister i produkten hittas först när den 

ska användas. Förslagsvis bör man även från projektets sida göra en mer grundläggande 

kontroll av leveransen när den anländer. 

 

• Kompetens 

∗ Språk, vid kontakt med leverantör om det finns kvalitetsbrister 

• Stöd 

∗ Leveranskontroll av Skanskas personal på plats innan leveransen går iväg 

• Arbetssätt 

∗ Grundligare kontroll av den levererade produkten 

 

7.2.6 Fakturahantering/Betalning 

Detta steg i inköpsprocessen har framkallat ett visst missnöje bland en del av de 

intervjuade. Missnöjet låg i att den interna fakturahanteringen inte fungerat vid 

utlandsinköp. Eftersom fakturorna från utlandet i nuläget går via huvudkontoret i Solna 

och sedan ut i projekten blir ledtiden lång innan betalning kan ske. Problemet som 

uppstod var också att fakturorna från den utländska leverantören ”fastnat” på 

huvudkontoret, det vill säga inte skickats vidare till projektet som ska betala fakturan. 

Detta har lett till försenade betalningar, något som måste undvikas för att upprätthålla en 

bra relation med leverantören. 

 

Betalnings-/ kreditperioden kan variera beroende på vilket land man köper produkterna 

ifrån. I Sverige är det normalt med 30 dagar medan till exempel Italien har en kreditperiod 

på 50 dagar. Detta bör inköparen vara medveten om då längre kreditperioder leder till att 

styrningen av ekonomin kan påverkas. 

 

En skillnad mot köp inom Sverige är att det finns en valutarisk i köp från utlandet och då 

måste en terminssäkring (valutasäkring) göras. Enligt Skanska Sveriges bestämmelser ska 

valutasäkring alltid göras vid köp som överstiger 300 000 SEK. Valutasäkring sköts centralt 

av Skanska och inköparen måste då vända sig till en speciell kontaktperson för att få det 

utfört. 

 



                                       ANALYS                                         

 

 69 

• Stöd 

∗ Bättre intern hantering av fakturor. Fakturorna måste komma till rätt projekt i rätt 

tid. 

∗ Valutasäkring 

• Arbetssätt 

∗ Anmäla att en valutasäkring görs 

∗ Vara medveten om att kreditperioden kan skilja sig åt 

7.3 Efterarbete 

7.3.1 Användande av produkt 

Även om användandet av materialet eller varan inte är en del av själva inköpsprocessen kan 

problem uppstå som påverkar inköparen och projektorganisationen. Kanske måste 

leverantören kontaktas för att hjälpa till med anvisningar om hur man använder produkten. 

I vissa fall då till exempel elektroniskt eller montagemässigt avancerade produkter köps 

finns instruktioner om hur man ska bruka de. Dessa instruktioner kan då antas vara på 

engelska vilket kräver språkkunskaper av projektet. 

 

I denna fas uppkommer också problemet med standarder. Ett exempel som en av 

projektinköparna gav under intervjuerna var när han köpte toalettstolar från en utländsk 

leverantör. Golvinfästningen på dessa var då annorlunda än vad som används i Sverige. 

Lyckligtvis hade han köpt in en stol på prov och upptäckte på så sätt problemet innan 

huvudbeställningen gjordes och problemet kunde lösas. Detta är ett förutseende beteende 

som måste finnas i inköpen. 

 

• Kompetens 

∗ Språk: Eventuellt måste leverantören kontaktas om frågor om användandet uppstår. 

Instruktioner kan vara på engelska 

• Arbetssätt 

∗ Testa produkten innan beställning görs 

7.3.2 Utvärdering av leverantör 

I nuläget arbetar Skanska Inköp med att förbättra arbetssättet kring 

leverantörsutvärderingar. Ett projekt pågår där en leverantörsportal håller på att utvecklas. 

Utvärdering av 
köp Användande 

av  
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En del av denna leverantörsportal kommer att innehålla en utvärderingsdel där 

leverantören skall utvärderas från projektets sida men också Skanska skall utvärderas av 

leverantören. 

 

I intervjuerna, både från produktions- och strategiska gruppen framgick att just arbetet 

med leverantörsutvärderingar fungerar dåligt på grund av att de inte genomförs i den 

utsträckning som önskas. I det nya systemet kommer projektchefen få en påminnelse att 

när köp över en viss summa är genomförda skall leverantören utvärderas. Detta arbete kan 

sedan utföras av den inköpare som gjort själva köpet men projektchefen kommer att vara 

ansvarig för att detta utförs. Utvärderingarna kommer att fortgå fortlöpande under hela 

projektet och inte bara när projektet är avslutat som tidigare. 

 

• Arbetssätt 

∗ Utvärdera leverantörer under projektets gång 
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8 Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel presenteras de slutsatser som dragits under examensarbetet. Slutsatserna redovisas 

utifrån respektive forskningsfråga. Förslagen till åtgärder som kommit upp under intervjuerna 

diskuteras. 

 

Syftet med studien var att undersöka hur projektinköparen roll kommer att förändras i takt 

med att Skanska Sverige vill göra fler inköp från utlandet. De tre olika områden som 

studien innefattar var inköparnas kompetensnivå, stöd och information från den egna 

organisationen och arbetssätten. 

 

Under intervjuerna kom ett antal förslag upp från både produktionsgruppen och den 

strategiska gruppen. Förslagen syftade till att förbättra arbetetssituationen för 

projektinköparna avseende utlandsinköp och det generella arbetet med internationella 

inköp i såväl regionen som hela Skanska Sverige. Nedan görs en utvärdering av dessa 

förslag baserad på analysen. Det är viktigt att påpeka att förslagen utvärderas med 

utgångspunkten att volymen internationella inköp skall öka, ingen utvärdering görs över 

vad respektive åtgärd kommer att innebära i omkostnader, resurstillgång med mera. Dessa 

frågeställningar är upp till regionens/företagets ledning att ta ställning till. 

8.1 Kompetens 

Helt klart är att ur utlandsinköpssynpunkt är språkkunskapen idag en stor brist hos många 

projektinköpare. Detta gör att i stort sett hela inköpsprocessen vid ett internationellt inköp 

kan bli lidande då språkkunskapen inte finns där. Denna brist pekar på att framför allt 

engelskkunskaperna bör förbättras men också att stödet från en internationell inköpare och 

Skanska Inköp måste fungera. 

 

Vidare är kännedomen om utländska marknader bland projektinköparna låg. Man kan inte 

sätta som krav eller mål att alla inköpare ska överblick över diverse internationella 

marknader för material och varuinköp. Detta bör istället avhjälpas genom stöd och kontakt 

med en internationell inköpare och, om det inte finns, närmsta inköpschef och Skanska 

Inköp. 

 

En ytterligare brist i projektinköparnas arbete är avsaknaden av erfarenhetsåterföring och 

kontakt med sina kollegor. Mer kontakt och samtal med andra inköpare rekommenderas 

för att få tips och förslag på utländska, men även svenska, leverantörer. Mer om 

erfarenhetsåterföring nämns i stödavsnittet. 
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Avslutningsvis kan sägas att en viktig egenskap för projektinköparna i satsningen på 

internationella inköp är förmågan att ta initiativ och våga. Just rädsla för att köpa från en 

oprövad leverantör eller ett annat land kan vara en stor bromskloss i satsningen. Det är 

därför viktigt att göra ett första internationellt inköp för att komma över den tröskeln. 

Annars blir det som en ond cirkel där man måste våga börja köpa utomlands men 

samtidigt inte får misslyckas. Förslagsvis kan man köpa en enklare produkt som inte är så 

dyr den första gången för att få den rätta erfarenheten. 

8.1.1 Förslag till åtgärder 

Utökad utbildning för projektinköpare - Rekommenderas 

Att engelskkunskaperna måste förbättras bland projektinköparna råder inga tvivel om. Den 

nya inköpsutbildningen kommer att innefatta en introduktion till utlandsinköp men ingen 

direkt utbildning i engelska. Ett förslag är att utöka utbildningen så att den också innefattar 

engelska där de största behoven täcks. Dessa skulle vara att skriva en förfrågan, kunna läsa 

en offert, formlera sig på affärsengelska, inköpstermer med mera. 

 

Elementära kunskaper i internationell affärsjuridik och avtalsrätt skulle också kunna ingå i 

denna utbildning då de är viktiga delar vid ett utlandsinköp. 

 

Incitament för utlandsinköp – Rekommenderas 

I en satsning som denna behövs ett visst mått av både morot och piska för att nå målen. I 

nuläget finns inga incitament för vare sig inköpschefer eller projektinköpare som är 

anknutna till utlandsinköp. För att ge satsningen den knuff som krävs bör det finnas en 

morot att sträva efter. Eftersom utlandsinköpen är både tidskrävande och i många fall 

komplicerade att genomföra krävs något extra för att initiativet skall tas. Att RII, 

inköpschef och/eller ansvarig projektinköpare får en belöning när ett visst antal köp nås 

bör vara ett effektivt sätt att påskynda satsningen så att resultaten och målen uppnås 

snabbare. 

8.2 Stöd 

En mycket viktig del i inköpssatsningen är att projektinköparna får det stöd de behöver 

från den egna organisationen. För att få stöd krävs att det finns personer att tillgå. I region 

Hus Norr saknas just nu en internationell inköpare. Denna tjänst måste tillsättas för att 

projekten ska få det inköpsstöd som krävs. 

 

Under intervjuerna med produktionsgruppen ansåg många att en anledning till att så få 
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utlandsinköp är gjorda inom regionen är bristen på tid. Ett utlandsinköp tar mer tid än 

motsvarande projektspecifika inköp från svensk leverantör. Mer stöd till projekten skulle 

ge en avlastning för projektinköparna och möjligheten att gör bättre inköp skulle öka. 

Detta är också i linje med Skanska Sveriges utveckling i inköpsarbetet, att mer tid ska ges 

åt de projektspecifika inköpen. 

 

De steg i inköpsprocessen som inköparna ansåg sig behöva mest stöd i vid ett ulandsinköp 

var upprättande av förfrågningsunderlag, leverantör och produktutvärdering samt 

upprättande av avtal. Stabsfunktionen Service internationella inköp finns idag till för att 

hjälpa till i just dessa steg i inköpsprocessen även om de inte i nuläget kan ge fullständig 

service på grund av tidsbrist. 

 

Vidare ansåg merparten av produktionsgruppen att de inte har en tillräcklig inblick i 

Skanska Inköps arbete och man kan ana en ”vi och dem”-känsla. Mer kommunikation 

mellan projekt och Skanska Inköp vore således önskvärt. Tanken idag är att till exempel 

regionens inköpschef jobbar 50 % år Skanska Inköp och även distriktens inköpschefer 

jobbar delvis år Skanska Inköp men trots detta verkar avståndet mellan projekt och 

stabsfunktion vara stort. 

8.2.1 Förslag till åtgärder 

Anställ en internationell inköpare i region Hus Norr - Rekommenderas 

Bedömningen är att en RII bör tillsättas i regionen. I nuläget får inte inköparna tillräckligt 

stöd och den push framåt som krävs. En RII skulle ge inköpsarbetet en extra dimension 

och avlasta projektingenjörerna och inköpscheferna tids- och arbetsmässigt. 

 

Inköpsdag/-konferens för regionen - Rekommenderas 

Att i likhet med produktionschefsveckan ha en träff för projektingenjörer och eventuellt 

projektchefer där utbildning varvas med information anses vara en bra idé. Den bristfälliga 

kontakten mellan Skanska Inköp och projekten skulle kunna täckas in här. Ökad kontakt 

projektinköpare emellan skulle också bidra till breddade kontaktnät och därmed en ökad 

erfarenhetsåterföring. 

 

Buffertkassa för utlandsinköp – Rekommenderas inte 

Förslaget att ge stöd med pengar från centralt håll till projekten vid utlandsinköp som 

misslyckas rekommenderas inte. Risken är att denna ”buffertkassa” skulle ge en falsk 

säkerhet för utlandsinköp i projekten och noggrannheten i inköpen skulle inte bli lika hög. 

Om tanken är att man i framtiden inte ska skilja på vanliga inköp och utlandsinköp, utan 
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att det ska vara en naturlig del av arbetet att köpa från utlandet, skulle en sådan åtgärd ge 

fel signaler. 

 

Regionalt inköpsforum på intranätet – Rekommenderas inte 

Tanken med att skapa ett regionalt inköpsforum på intranätet rekommenderas inte. Den 

nya leverantörsportalen som kommer att introduceras täcker de flesta av de behov som ett 

regionalt inköpsforum skulle innebära. Tanken med ett inköpsforum skulle vara ökad 

kontakt mellan inköpare för tips och förslag på leverantörer. Den nya leverantörsportalen, 

i kombination med en regional inköpskonferens skulle täcka dessa behov. Enklaste sättet 

att få tips och ökad kontakt med sina kollegor kan också helt enkel vara att ringa till 

varandra för att få den information som söks. Det krävs inget inköpsforum för detta. 

8.3 Arbetssätt 

Eftersom inköpsprocessen ser i stort sett lika ut oberoende om man köper från utlandet 

eller från Sverige blir det inga grundläggande förändringar i arbetssättet. Dock kan vissa 

förändringar vara till fördel för att underlätta arbetet med utlandsinköp. Man kan säga att 

anledningen till att ett utlandsinköp oftast tar lång tid inte bara är ökade leveranstider utan 

också att allt arbete måste göras mer grundligt. Detta bör avspeglas i inköpsplanen om man 

har för avsikt att handla från utlandet. Mer tid bör läggas in mellan förfrågan och 

upphandling, men också mellan upphandling och leverans. 

 

I och med att kännedomen om utländska marknader är bristfällig måste information sökas 

på ett mer aktivt sätt. Informationen bör i första hand sökas inom den egna organisationen, 

från andra inköpare, inköpschefer, internationella inköpare och från Skanska Inköp. 

 

Slutligen kommer förändringar att ske i arbetet med leverantörsutvärderingar. Ett nytt 

system håller på att tas fram där det blir hårdare press på projekten att göra 

leverantörsutvärderingar. Värderingarna kommer att göras under projektets gång och 

leverantörerna kommer även att utvärdera Skanskas roll i köpet. Detta påverkar givetvis 

inte bara arbetet med internationella inköp utan hela inköpsarbetet. 

8.3.1 Förslag till åtgärder 

Testprojekt med uttalade utlandsinköpsmål – Rekommenderas 

I Skanskas region Hus Sydost gjordes ett testprojekt under år 2005 i syfte att återföra 

positiva/negativa erfarenheter angående inköp från Polen. Resultatet visade på flera goda 

erfarenheter både gällande prisskillnader jämfört med svenska leverantörer men också var 

leverantörerna står kvalitetsmässigt. Ett liknande projekt rekommenderas för region Hus 
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Norr. Detta projekt skulle ha uttalade mål för utlandsinköp. Här skulle viktiga erfarenheter 

kunna dras gällande fraktkostnader, prisnivåer, leveranssäkerhet, kvalitet med mera. 

Eftersom fokus i det tidigare projektet låg på Polen skulle man i detta projekt kunna lägga 

fokus på en annan region, till exempel Baltikum. 

 

Ta in priser från utlandet i anbudsskedet – Rekommenderas i vissa fall 

Idag baseras de anbud som Skanska Sverige lämnar till beställare endast på de material- och 

varupriser som fås från svenska leverantörer. Om man redan i det skede då en anbudskalkyl 

upprättas kunde ta in priser från utländska, billigare, leverantörer kunde det slutliga 

anbudet som lämnas till beställaren bli mer konkurrenskraftigt. Problemet är att idag 

prioriteras endast de ”skarpa” inköpen av Skanska Inköps utlandsgupp vilket försvårar detta 

arbetssätt. Om fokus också kunde läggas på förfrågningar i anbudsskedet skulle styrkan i 

anbudet öka avsevärt. Det gäller dock, precis som i alla andra fall, att man som 

anbudsgivare kan stå för sitt pris. Därför kan detta arbetssätt förslagsvis användas då tidigare 

köp gjort och samarbetspartners redan finns. 

 

Projektera på engelska – Rekommenderas i vissa fall 

I vissa projekt där inköpsvolymerna är stora kan projektering på engelska vara nödvändigt 

för att underlätta inköpsarbetet. Man bör dock göra en noggrann bedömning innan 

projekteringen startar för att säkerställa att den extra kostnad som arbetet kräver vägs upp 

av den besparingspotential som finns i det aktuella projektet avseende utlandsinköp. 

 

Testbeställningar – Rekommenderas i vissa fall 

Förslaget innebär att innan en beställning av material eller varor görs, beställa en artikel av 

den aktuella produkten. Ett exempel kan vara att beställa ett fönster för att kontrollera att 

det håller rätt kvalitet och mått innan huvudbeställningen görs. Detta kan vara en bra idé 

om materialet beställs från ett land där Skanska inte har någon personal på plats som kan 

göra en leveranskontroll innan materialet fraktas iväg. Detta extra moment i köpet kräver 

tid och därmed större framförhållning och bättre planering. 

 

Krav på antal utlandsinköp per projekt – Rekommenderas inte 

Att sätta krav på vissa projekt avseende utlandsinköp rekommenderas inte. Detta skulle låsa 

projekten och innebära ett begränsat handlingsutrymme i inköpsarbetet. Att tvinga fram 

köp från utlandet är inte rätt väg att gå för att uppmuntra projektinköparna i deras arbete. 

Att stället sätta upp mål för varje projektchefsgrupp eller distrikt, som är kopplade till 

bonusar, rekommenderas dock. 
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Bilaga B - Frågeformulär till produktionsgruppen 

Inledning 

• Informera om examensarbetet i stort och vad intervjun kommer att handla om. 

Nämn avgränsningar. 

 

1) Vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

 

2) Hur ser din bakgrund ut? 

a) Hur länge har du jobbat i branschen? 

b) Hur länge har du jobbat med inköp? 

c) Vad gjorde du innan du började jobba med inköp? 

Arbetssätt 

• Ta upp olika sätt att göra inköp, inköpsprocess, ”4 sätt att göra inköp, m.m. 

3) Berätta om hur du går tillväga när du gör ett köp. 

4) Läggs tillräckligt mycket arbete ner på att utveckla bra inköpsplaner inför projekten? 

a) Följs inköpsplanerna på ett tillfredsställande sätt? 

5) När förfrågningar skickas ut, läggs det tid på att hitta nya leverantörer eller används 

alltid samma gamla vanliga? 

6) Har du mycket kontakt med andra inköpare för att ha ett erfarenhetsutbyte? Känner 

du att du skulle behöva det? Finns ett forum? 

7) Har Du någonsin skickat förfrågningar/gjort köp från utländska leverantörer? Om inte, 

skulle Du vilja börja/prova? 

8) Skulle du vilja lägga ner mer tid på att hitta nya leverantörer? Utländska? 

Stöd 

• Diskutera organisationen i regionerna och staben Skanska inköp. 

9) Hur väl känner Du till Skanskas organisation kring utlandsinköp? 

10) Vad tycker Du om de tidsmässiga resurser Du har för att utföra Ditt arbete? 

a) Är de tillräckliga? 

b) Behövs det mer resurser? 

11) Vad för slags stöd får Du från Skanska för att kunna utföra Ditt jobb på ett önskvärt 

sätt? 

a) Från Skanska inköp? 

b) Från ditt distrikt/region? 
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c) Vad Skulle kunna förbättras? 

12) Vilken sorts utbildning med inriktning mot inköp har Skanska erbjudit dig/har Du 

deltagit i? 

a) Känner du att det varit tillräckligt? 

13) Hur upplever Du att din kontakt med regionens inköpschef (RIC), regionens 

internationella inköpare (RII) och Utbildningsledaren (ULI) fungerar? 

14) Vad anser du om den information och det stöd som finns på intranätet med 

anknytning till inköp? 

a) Använder du det ofta? 

b) Vad använder du? 

c) Vad är bra? 

d) Vad kan förbättras? 

Utlandsinköp 

• Diskutera Skanskas inköpsstrategi och målen med utlandsinköpen. 

15) Ge din a spontana reaktioner och synpunkter på dessa mål. 

a) Känns de realistiska? 

b) Känner du att du fått ta del av dem och vet hur du ska arbete vidare mot dessa? 

16) Vilken vilka av följande problemområden känner Du att Du skulle vara mest oroad 

inför vid ett köp från en utländsk leverantör? (visa bild med problemoråden: Valuta, 

Finansiella, Betalning, Politiska, Kommersiella, Produkt, Transport/Frakt, 

Tillverkning, Garantier, Kultur, Kommunikation) Denna fråga kommer att styras så att 

den blir en diskussion kring de olika områdena och intervjupersonernas syn på dem. 

17) Vid vilket av följande steg i inköpsprocessen skulle Du känna att Du behövde mest 

stöd från din inköpsorganisation vid ett utlandsinköp (rangordna)? 

a) Identifiering av leverantörer 

b) upprättande av förfrågningsunderlag 

c) anbudsförfrågan 

d) anbudsprövning 

e) förhandling 

f) beställning 

18) Hur väl informerad känner Du dig om de skillnader i pris och kostnad som köp av 

varor eller material från utlandet skulle innebära? 

a) Överblick av utländska marknader/leverantörer? 

 

• Ta upp en diskussion om Skanskas målsättningar igen. 
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19) Anser Du att Du skulle behöva mer tid och resurser för att kunna leva upp till 

Skanskas krav på ökad andel av inköp från utlandet? Utveckla 

20) Vilket sorts stöd skulle Du behöva som Du inte har nu för att kunna göra fler inköp 

från utlandet? 

a) Utbildning? 

b) Information? 

c) Praktiska övningar? 

d) Seminarier? 

e) Mer samarbete inköpare emellan? 

f) Närmare kontakt med Skanska inköp? 

g) Närmare kontakt med RIC/RII/ULI? 

h) Bättre information om Skanskas mål och förväntningar? 

Avslutningsvis 

21) För att sammanfatta: Inom följande tre områden känner du att det skulle behövas mest 

förändringar för att du ska kunna möta Skanskas satsning på utlandsinköp? 

a) Företagets stöd till inköparen kring utlandsinköp. 

b) Ditt eget arbetssätt när det gäller att göra inköp? 

c) Din egen kompetensnivå? 



                                   BILAGOR                                       

 

 V 

Bilaga C – Frågeformulär till Strategiska gruppen 

Inledning 

• Informera om examensarbetet och vad intervjun kommer att handla om. Nämn 

avgränsningarna. 

1) Vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

2) Hur ser din bakgrund ut? 

a) Hur länge har du jobbat i branschen? 

b) Hur länge har du jobbat med inköp? 

c) Vad gjorde du innan du började jobba med inköp? 

Internationella inköp inom Skanska Sverige 

• Diskutera nuläge, målsättningar m.m. 

3) Vad är dina spontana kommentarer och tankar om målsättningarna som satts upp? 

Känns de realistiska? 

4) Nya mål leder till att förändringar måste göras. Vad är de största förändringar som 

gjorts inom inköpsarbetet för att kunna möta målen med internationella inköp? 

a) Rekrytering? 

b) Utbildning? 

c) Omorganisation? 

d) Nya arbetssätt? 

e) Höjda kompetenskrav på inköparna? 

5) Vilka förändringar kommer att göras? 

6) Finns det någon speciell utbildning mot internationella inköp riktad till era 

projektinköpare? 

a) Anser du att det borde finnas en? 

7) Vad ser du som de största möjligheterna för Skanska med ökad handel med utländska 

leverantörer? 

• Visa bild över risker och problemområden. 

8) Vilka anser du vara de största hindren för Skanska Sveriges satsning på internationella 

inköp? Utveckla. 

9) Med tanke på införandet av konceptet ”Effect Inköp”, vilka problem kan uppkomma 

när köp från utlandet ska integreras i detta arbetssätt? 

a) Kan problem uppstå när ett köp från en internationell leverantör ska gå genom 

IBX? 

b) Hur kommer detta att påverka den enskilde projektinköparen? 
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c) Vad måste han/hon lära sig för att kunna hantera detta? 

Projektinköparen 

10) Vad kommer den enskilde inköparen kommer att ha för roll avseende Skanskas 

satsningar på utlandsinköp? 

11) Om vi ser till de nya mål som Skanska satt upp gällande utlandsinköp kontra de 

problem och hinder vi diskuterat tidigare. Hur tycker du att projektinköparens 

situation är idag? 

a) Gällande tidsmässiga resurser? 

b) Språk? 

c) Kompetensnivå? 

d) Erfarenheter? 

e) Stöd från regionen/Skanska Inköp? 

12) Om vi ser till just internationella inköp, vilken/vilka egenskaper tycker du är viktigast 

för en projektinköpare att ha? 

a) Hur ska Skanska skaffa sig dessa egenskaper? 

13) Anser Du att den kapacitet som projektinköparna har idag är till räcklig för att kunna 

genomföra den satsning på utlandsinköp som görs? Utveckla 

14) Om Du jämför projekt inköparen idag med Skanskas målsättning på hur han/hon bör 

se ut i morgon, vilka är det största skillnaderna? 

15) Vilka av de problemområden som tidigare nämnts anser Du vara viktigast för en 

projektinköpare att ha kunskap om? 

a) Får de den utbildningen nu? 

16) Om man ser till leverantörer och marknaden för materialinköp. I Sverige finns det en 

god kännedom om leverantörer. Kunskap om marknader och leverantörer i utlandet 

finns inte mycket bland projektinköparna. Hur löses detta problem? 

a) Skall krav sättas på varje projekt i avsikt att nå målen? 

17) Hur tycker du att kommunikationen är mellan projektinköparna avseende 

erfarenhetsutbyte? 

18) Hur tycker du att kommunikationen är mellan projektinköpare och 

inköpsorganisationen?  

19) Vad anser du om tanken på ett regionalt inköpsforum på intranätet med tips om 

leverantörer, leverantörsutvärderingar m.m.? 

a) På IBX, E-Procurement? 
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Avslutningsvis 

20) För att sammanfatta: Inom följande tre områden känner du att det skulle behövas mest 

förändringar för att projektinköparna ska kunna möta Skanskas satsning på 

utlandsinköp? 

a) Företagets stöd till inköparen kring utlandsinköp. 

b) Deras arbetssätt när det gäller att göra inköp? 

c) Deras kompetensnivå? 
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Bilaga D – Sammanställning av intervjusvar 

Produktionsgruppen 
Intervjumatris Tillvägagångssätt vid köp: Inköpsplaner: Förfrågningar/Leverantörer Erfarenhetsutbyte inköpare emellan 

P1 • Inköpstidplan upprättas utifrån 
huvudtidplanen. Det bestäms vem som 
köper vad. I regel sköter 
produktionschefen (PC) rena 
avropsinköp under projektets gång. 
• Ang inköpsverktyget IBX var 
synpunkten att det till en början inte 
fungerade speciellt bra men att det nu är 
effektivt och mycket användbart. 
• Ledorden är: ”Efterfrågad kvalitet till 
lägsta pris”. 
• Helheten i leveransen är det viktigaste, 
inte enbart priset. 

•Inköpstidplan upprättas utifrån 
huvudtidplanen. Det bestäms vem 
som köper vad. 
• Inköpsplanen baseras helt utifrån 
de leveranstider som projektet 
kräver. 
• Inköpsplanen är allt som oftast en 
avspegling av tidplanen. 
• Inköpsplanerna följs allt som 
oftast i stora drag men det är oftast 
omöjligt att göra en helt i detalj 
exakt inköpsplan eftersom många 
förutsättningar ändras under 
arbetets och projektets gång. 

• Eftersom leverantörsbasen är ganska begränsad 
jämfört med t.ex. Stockholmsområdet så finns 
en ganska bra kännedom om leverantörerna. 
Detta leder också till att förfrågningar ofta 
skickas till kända leverantörer som man arbetat 
med tidigare. 
• Vid sökning av information om leverantörer 
görs det ofta informellt med andra 
inköpskollegor inom Skanska. 
 

• Finns inget formellt forum med ändå existerar 
mycket informell kontakt mellan honom och 
andra inköpare. 
• ”Det känns som en stor familj” Mycket 
erfarenhetsutbyte och öppenhet. 
• Viktigt att vara ödmjuk och fråga kollegor om 
saker man inte har koll på. T.ex. om köp de 
gjort i andra projekt som man kan dra nytta av i 
sitt eget. 
• Mycket kontakt med andra regioner 
förekommer, speciellt Stockholm. 
• Även kontakt med avtalsansvariga förekommer 
för at få mer info och vetskap om själva avtalet 
och dess innehåll men också info om 
leverantören. 

P2 • Vad ska köpas? – Skaffa handlingar. – 
När ska vi ha materialet? – Stäm av med 
budget. 
• Använder sig mycket av IBX, anser att 
det är ett mycket bra verktyg. 
• Använt sig av E-handel tidigare, därför 
inte ett stort steg att använda IBX. 

• Mer tid till att utveckla 
inköpsplaner vore önskvärt. 
• Anser att ju mer tid som läggs på 
inköpsplanen, desto bättre blir 
köpen och därmed totalresultatet. 
Detta gäller även inköp i allmänhet. 
Mer tid ger bättre köp. 
• I inköpsplanen bör datum för 
utskick av underlag och köp läggas 
in, inte endast leveransdatum. 

• Geografin styr inte när förfrågningar skickas ut 
• I regel skickas 4-7 förfrågningar ut 
• De flesta leverantörer är duktiga på att hantera 
E-post 

• Som PC var det dåligt med kontakt med andra 
men som PrC har det ökat. 
• Formella möten leder ofta till informella 
kontakter där tips kan ges. Alltid lättare att få tips 
och ringa varandra när man träffats tidigare. 
• Tror att ett ökat erfarenhetsutbyte inköpare 
emellan skulle vara mycket nyttigt. 
• Fler träffar inom distriktet och regionen 
efterfrågas. 

P3 • Skicka handlingar, ta in offerter, 
sammanställ offerter, utvärdera, köp. 
• Köper mest underentreprenörer efter 
som mycket av materialet avropas direkt 
från IBX. 

• Gör tidplanen efter 
produktionstidplanen. 
• Använder inte inköpsplan enligt 
vårt sätt att arbeta. 
• Tycker att arbetet med 
inköpsplanen funkar bra. 

• I kalkylskedet frågas ofta samma gamla. 
• Gillar att söka efter nya och gör det ofta. 
• Ex. Svensk plattsättningsfirma med italienska 
plattsättare på tips från Skanska i Östersund. 

• Tycker att det var mer kontakt tidigare p.g.a. 
att det då var fler inkpsmöten 
• Fler möten och träffar mellan inköpare önskas. 
• Regioninköpsforum med tips om leverantörer 
och leverantörsutvärderingar. 
• System för att göra utvärderingar finns men 
används inte tillräckligt för att bli effektivt. För 
lite information läggs in i databasen. 
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P4 • Offerter från kalkylavdelningen, skicka 
ytterligare förfrågningar, analysera 
offerter, köp 

• Lägger ner mycket arbete på att 
göra bra inköpsplaner 
• Lägger in datum för utskick, när 
offerter kommer in, köptillfälle 
samt leveransdatum. 
• Viktigaste dokumentet i arbetet 

• Beror på tidsmässige resurser 
• Beror på typen av projekt 

• Mer kontakt önskas definitivt 
• Erfarenhetsåterföring fungerar inte speciellt bra. 

P5   • Vid små entreprenader görs inga 
inköpsplaner. 
• Mycket viktigt dokument vid 
större projekt som pågår under 
längre tid. 

• Frågar ofta bredare på material än på UE p.g.a. 
det större utbudet. 
• Det mesta går via inköpsavtal. 

• Sällan sträcker sig kontakterna inte utanför 
kontoret. 
• Inget egentligt forum finns för 
projektingenjörer. 
• Fler möten mellan projektingenjörer krävs. En 
tanke är att ha något som liknar PC/PrC-
dagarna. 
• Ett forum för Projektingenjörer krävs. Detta 
för att öka kunskapsökning och 
erfarenhetsåterföring gällande leverantörer, 
produkter m.m. 
• Ett alternativ är att integrera detta i IBX-
funktionen E-procurement med t.ex. 
leverantörsutvärderingar m.m. 

P6 • Mycket kontakt med PC, PrC, ev. 
DIC innan köp görs. 
• Vid utlandsköp tas kontakt med 
inköpsstab, t.ex. Åke Larsson 
• Förfrågan, allt från 2-8 st. per köp. 
• Ringer ofta till leverantörer för att se 
om de är intresserade innan förfrågan 
skickas ut. 

• Lägger mycket arbete på 
inköpsplaner. 
• Lägger in när förfrågan ska 
skickas, anbud in, köp, leverans. 

• Får mycket tips via kontakter inom Skanska. 
• Söker via gul sidorna, tips och erbjudanden 
från leverantörer. 

• Har mycket kontakt via telefon 
• Två inköpsmöten/år 
• Känner inte det finns ett behov av forum för 
projektingenjörer. 

P7 • Gör lista på tänkbara leverantörer. 
• Skicka förfrågan, utvärderingar (pris 
alltid viktigast), köp 
• Gör mycket avtalsköp. 

• Mycket viktigt dokument, 
används mycket i arbetet. 
• Leveransdatum och datum för 
köp läggs in. 
• Levande dokument som ständigt 
förändras. 

• Använder oftast de gamla vanliga. 
• Tryggheten i köpen är en viktig del. 
• Söker leverantörer genom kontakter och 
byggkatalogen, gula sidorna osv. 

• Anser att han har ganska dålig kontakt med 
andra inköpare. 
• Känner dock inget stort behov av kontakt utan 
det räcker som det är nu. 
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 X 

 

Intervjumatris Köp från utlandet Skanskas inköpsorganisation: Osäkerhet vid utlandsinköp: Överblick  utländska marknader: Inköpsutbildning: 

P1 • Flera utlandsinköp har 
gjorts, Plattsättning från 
tyskland, Limträ från 
nordiska länder, Prefab, 
Smide 
• Ang finska leverantörer 
är de vana att jobba mot 
Sverige och därför görs 
ofta affärer med finska 
företag. 

• Intervjupersonen verkar ha god 
vetskap om organisationen kring 
inköpsarbetet, både för regionen 
och för staben Skanska Inköp. 

• De två viktigaste punkterna är 
leveranstid, d.v.s. att få materialet den 
tidpunkt som man kommit överens 
om, samt valutaproblematiken. 
• Kulturproblem är viktiga att 
överbrygga. Att få leverantören att 
arbeta och ställa upp på de krav 
Skanska ställer på miljö, arbetsmiljö 
och kvalitet. 
• Ang. standarder kan det vara ett 
problem när man handlar utanför 
Norden. Om man köper limträ från 
t.ex. Norge så är det inga problem 
eftersom standarder på lim är desamma 
i hela norden medan de kan skilja när 
man sträcker sig utanför norden. 

• Ganska dålig överblick över 
utländska marknaden. Därför skulle 
kontakt med en RII vara önskvärt. 
• Regionalt inköpsforum med 
information om utländska marknader 
och leverantörer efterfrågas. Här kan 
också vinster från tidigare gjordas 
utlandsinköp redovisas som morot för 
att göra fler utlandsinköp. Detta skulle 
fungera bättra än att sköta 
informationen via mail. 

• Viktigt med kontinuerlig 
utbildning som gäller 
myndighetskrav, 
standardavtal, nya hjälpmedel 
m.m. 
• Det är mycket upp till en 
själv att söka informationen 
och kunskapen man behöver 
och inte förutsätta att man 
ska få allt serverat genom 
diverse utbildningar. 

P2 • Har aldrig gjort det. Har 
dock ett kommande 
projekt med målet att göra 
3 utlandsinköp. 
• Skulle vara motiverande 
att söka sig mer utomlands 
för att göra köp. 
• Känner att han bromsas 
av sina bristfälliga 
engelskkunskaper. 
• Har endast gjort köp från 
Finland. 

• Ganska dålig kontakt med Skanska 
Inköp. 
• Anser att inköpsorganisationen, 
både stab och region, borde 
marknadsföra sig mer genom fler 
besök på lokal och distriktskontor. 
Detta skulle leda till ett bättre 
samarbete mellan stabsfunktionen 
och linjen. 

• Kvalitet och leveranssäkerhet skulle 
vara de största farhågorna. 
• Även kommunikation skulle vara ett 
problem p.g.a. bristande kunskaper i 
språk. 

• Behöver mer info om både priser 
och leverantörsmarknader. 
• Ett tips kan vara att få tillgång till tips 
på leverantörer per resurs. 
• Intranät vore en bra kanal för denna 
information. 

• Endast kortare utbildningar 
som PC. 
• Ville delta i 
inköpsutbildning men p.g.a. 
tidsbrist kunde han ej 
närvara. 
• Känner ej att det varit 
tilläckligt, skulle vilja utbilda 
sig mer. 

P3 • Har varit inblandad i ett 
utlandsinköp, toaletter från 
Polen. 
• Anser att detta bör skötas 
av en inköpsstad, Skanska 
Inköp. 

• Känner sig ganska dåligt 
informerad om vart man ska vända 
sig när det gäller frågor kring dessa 
ämnen. 
• Anser att organisationen kring 
inköp borde marknadsföra sig 
bättre. 
• T.ex. är det brist i informationen 
till kalkylsidan. Förfrågningar innan 
anbud får endast skickas till 
avtalsleverantörer etc.  

• Störst osäkerhet finns inför Betalning 
och betalningsvillor, garantier och 
kvalitetsfrågor. 
• Har t.ex. hört mycket om skillnader i 
kvalitet vid köp av stål från olika 
länder. 

• Känner till att det finns en stor 
potential att tjäna pengar på 
utlandsinköp. 
• Har dålig koll på utländska 
marknader vad gäller material och 
varuinköp. 

• Har inte deltagit i mycket 
utbildning, känner att mer 
frekvent utbildning skulle 
vara önskvärt. 
• Inte speciellt intresserad av 
utlandsinköpsutbildning. 
Skulle inte funka om alla 
Projekt ingenjörer skulle gå 
det. 
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P4 • Har inte skickat till utl. 
Leverantörer. 

• Ganska dålig kännedom om 
organisationen. 

• Största farhågor: 
Kvalitet/Produktrisker samt 
kommunikation. 
• Valutarisken skulle kännas stor vid ett 
större köp. 
• Osäkerhet att få exakt det man frågar 
om. 
• Språkbarriären är för stor, 
engelskautbildning skulle vara en 
nödvändighet. 
• Politisk risk skulle hanteras av 
Skanska Inköp och inte påverka den 
enskilde inköparen. 

• Dålig koll på både prisskillnader och 
utländska marknader. 
• Det man hört ang. t.ex. prisskillnader 
är mest lösa rykten. 
• På inköpsforum borde det finnas 
leverantörsavtal med utländska 
leverantörer. 

• Har deltagit i inköpskurs. 
• Mer utbildning skulle vara 
önskvärt, t.ex. med tre års 
mellanrum. 
• Intresse finns för 
utlandsinköp, och utbildning 
skulle vara önskvärt. 

P5     • Största risker: Leveranssäkerhet, 
kvalitet, kommunikation, Upprätta 
avtal. 

• Dessa kunskaper är mycket viktiga. 
• Även vetskap om tidsaspekten vid 
beställningar är viktig. 

• Finns inga planer på en 
sådan utbildning. 
• Anser att utlandsinköp i 
första hand ska skötas centralt 
och inte direkt från 
inköparna. Därför finns inget 
behov för en sådan 
utbildning. 

P6   • Löser det alltid genom att 
kontakta t.ex. DIC för att sedan 
slussas vidare till rätt person. 
• Tycker att inköparna ofta är dåliga 
på att rapportera tillbaka till Skanska 
Inköp om gjorda köp m.m. 
• Ger ett bar omdöme om Skanska 
Inköp. 

• Produkt/Kvalitetsriskerna är de 
största. 
• Valuta ser han som en liten risk 
• Viktigt att bli bättra på att specificera 
och göra ritningar som detaljerat visar 
vad som beställs. 

• Dålig koll på prisbilden i utlandet. 
• Vänder sig oftast till 
utlandsavdelningen för dessa frågor och 
denna kontakt har fungerat mycket 
bra. 

• Har gått inköpsutbildning 
• Viktigt att utbilda sig i 
förhandlingsteknik 
• Engelskautbildning ser han 
som mycket viktigt inför 
framtiden. 

P7   • Har bra koll på hur organisationen 
fungerar, lätt att se på intranätet. 

• Kvalitet, Garantier, Betalning 
• Anser att köpen bör gå via central 
stab. 

  • Har inte deltagit i 
utbildningen, känner inte 
något behov av att göra det. 
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Intervjumatris Stöd från Inköpsstab: Inköpsstöd på intranätet: Stöd vid utlandsinköp: Synpunkter på inköpsmålen: Sammanfattning  

P1 • Bra stöd från Skanska 
Inköp när det behövs. 
Dock tas kontakten 
endast när det är 
nödvändigt. 
• Viktigt med mycket 
information åt båda 
håll. Dvs 
inköpsorganisationen 
ska stötta inköparen och 
inköparen bör bidra 
med så mycket 
erfarenheter får köpen 
som möjligt till 
inköpsorganisationen. 

• Intranätet är mycket 
användbart, mötesmallar och 
andra mallar för t.ex. avtal m.m. 
• Det som saknas är mer regional 
inköpsinformation på forum 
Sverige. Förslag på ett eget 
regionalt inköpsforum finns där 
information och tips om 
leverantörer finns. Skulle fungera 
som kunskapsutbyte inköpare 
emellan. RIC skulle vara 
ansvarig för detta. 

• Viktigaste punkter här var 
upprättande av 
förfrågningsunderlag och 
anbudsförfrågan eftersom det är 
viktigt att få alla detaljer och 
specifikationer rätt. I synnerhet 
när förfrågan upprättas på ett 
annat språk och till en leverantör 
som är okänd. 
• Annat som togs upp var att 
utbildning i engelska vore en ide 
för att lära sig facktermer m.m. 

• Svårt att uttala sig om exakta siffror 
men anser att strategin och målen i 
stort känns riktiga. Bra att sätta upp 
dessa mål för att få fart på 
inköpsarbetet. 
• Anser inte att det ä rätt att sätta 
utlandsinköpsmål på varje projekt utan 
resultatet på projektet måste alltid 
prioriteras. 

• Mest förändringar bör göras kring 
information och stöd från företagets 
inköpsorganisation. Om kvalitén kan 
ökas inom detta område kommer också 
kvalitén på inköpen och 
projektinköparna öka. I nuläget är 
inköpsorganisationen mest insatt i 
arbetet men allt måste kommuniceras ut 
till inköparna eftersom det är de som gör 
de flesta köpen och påverkar mest i det 
operativa arbetet. 
• Det viktigaste vad gäller arbetssättet är 
att skapa rutiner vad gäller inköpen. 
• Viktigt att samla volymer vid inköp. 
• Risken att fastna vid gamla 
leverantörer p.g.a. personliga kontakter 
finns alltid och i alla led av 
inköpsorganisationen, inte bara hos 
projektinköparna. 

P2   • Använder sig av avtalsmallar, 
läser nyhetsbrev m.m. 
• Regionalt intranät för inköp är 
en bra ide. 

• Mest stöd behövs med 
utvärdering av offert p.g.a. 
språksvårigheter. 
• Upprättande av avtal av samma 
anledning. 
• Upprätta förfrågningsunderlag. 

• Tycker att målen inte känns speciellt 
realistiska utan är lite väl högt satta. 
• Har i ett eget projekt satt målet att 
göra 3 inköp från utlandet. Interna mål 
per projekt kan vara en bra ide men 
bör sättas av projektet självt. 

• Fler människor att tillgå vad gäller 
frågor och samarbete kring inköp 

P3 • Ganska bra kontakt 
med regionen, t.ex. 
RIC. 
• Dålig kontakt med 
Skanska Inköp. 

• Avtalsforum och avtalsmallar 
används mycket frekvent. 
• Fler utvärderingar av 
leverantörer borde komma in på 
intranätet 

• Leverantör och 
produktutvärderingar är de 
största problemen tillsammans 
med att upprätta avtal. Detta 
framför allt p.g.a. 
språksvårigheter. 
• Anser att inköpsstaben ska 
skötta dessa delar av 
inköpsprocessen. 

• Känns som att utlandsinköpen går 
trögt i distriktet och det kan därför bli 
svårt att leva upp till dessa mål på 
distriktsnivå. 
• I förtaget i stort känns dock målen 
realistiska. 
• Har tagit del av målsättningarna med 
vet inte själv hur han ska jobba för att 
nå dessa mål. Inte fått anvisningar eller 
tips på hur han kan komma igång med 
köp från utlandet. 
• Ett annat problem med dessa mål kan 
också vara att det finns en stor skepsis 
från beställarsidan gentemot material 
och produkter från utlandet. En gängse 
uppfattning är att kvaliteten är sämre. 

• Anser att både kompetens och stöd 
skulle behövas. Dock måste man börja 
med att bygga upp en bra stödfunktion 
för att sedan kunna höja kompetensen 
hos enskilde inköpare.  
• Anser att inköpsorganisationen ska ha 
stor del och bestämmande över 
utlandsinköpen. 
• Tror att det skulle bli ohållbart om alla 
inköpare skulle göra utlandsinköp på sitt 
håll. 
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P4 • Har mycket kontakt 
med avtalsansvariga. 
• Problemet är ofta 
geografin, träffar därför 
sällan dessa personer. 
• Att ha en RII på 
regionen känns 
nödvändigt. 
• I nuläget saknas tiden 
för att kunna sätta sig in 
i utlandsinköp. 
• Bra att ha renodlade 
inköpsroller inom 
regionen. 

• Använder ofta mallar 
• • IBX 
• Regionalt inköpsintranät är en 
bra tanke men tror inte att det 
skulle fungera i realiteten. Skulle 
ta för mycket tid för den enskilde 
inköparen att föra in t.ex. 
leverantörsutvärderingar m.m. 

• Viktigast: Förfrågningsunderlag, 
Leverantör och 
produktutvärderingar och 
Upprätta avtal. 
• Allt som har anknytning till 
språkkunskaper. 
• Utbildning till vissa 
nyckelpersoner. 
• Krav per projekt känns som en 
bra ide 
• Lyckade köp måste visas upp, 
detta skulle leda till större 
motivation. 
• Man måste få reda på vilka 
produkter som finns tillgängliga. 

• Målen för speciellt utlandsinköp 
känns inte speciellt realistiska, speciellt 
inte inom den egna regionen. 
• Stora projekt krävs för att kunna 
köpa in stora volymer. Detta är ett 
problem i den egna regionen eftersom 
projekten ofta är relativt små. 
• Förutsättningarna för olika distrikt är 
mycket olika p.g.a. marknaden och 
storleken på projekten. 
• Vet inte hur han ska arbeta mot de 
uppsatta målen. 
• Tror att det krävs mycket input från 
inköpsorganisationen och rätt projekt 
krävs. 

• Språkförbättringar krävs. 
• Tror att kompetensen finns med att 
tillräckligt med info har ej gått ut. 
• Svårt att motivera utlandsinköp när 
projekten är små. 
• Önskemål: Avtal med inarbetade 
leverantörer på enklare varor, t.ex. 
fönster. 

P5 • Just nu är det i stort 
sett 
envägskommunikation 
från 
Inköpsorganisationen 
till inköparna. 
• Anser att det fungerar 
bra som det är nu. 
• Kommer att fungera 
ännu bättre nu med en 
DIC som kommer att 
vara länken mellan 
Inköpsstab och 
inköparen. 

• IBX har fungerat hyfsat än så 
länge men detta kommer att 
förbättras hela tiden. 
• • Tanken med regionalt 
inköpsforum är en god ide. 
• E-procurement kan vara en bra 
kanal för detta forum. 
• Dock är det svårt att få 
personer att göra extrajobbet 
med att lägga in information på 
detta intranät. 
• Tidsbrist är oftast det stora 
problemet och då blir ofta 
kvalitetsarbetet lidande. 

  • Detta är barriärbrytande mål som 
förmodligen inte kommer att uppnås 
men är satta för att motivera till en 
större satsning. ”Om man siktar högt 
kanske man inte når ända fram men en 
bra bit på vägen”. 

• Krav per projekt är inte bra 
• Viktigt att visa moroten med 
utlandsinköp. 
• Kompetensen är det viktigaste för den 
lyckade utlandssatsningen. 
• Tidsmässiga resurser krävs också för att 
kunna jobba mera grundligt. 

P6 • Får mycket tips på 
kontakter samt bra resp. 
dåliga leverantörer. 
• Anser att han får 
tillräckligt med stöd 
från organisationen. 
• Något han anser är 
dåligt är hanteringen av 
fakturor vid utlandsköp• 
Har påpekat på detta 
och då gått via DIC: 

• Andra brister är 
leverantörsregistret som inte 
uppdateras p.g.a. att 
leverantörsutvärderingar inte 
läggs in. 
• Tanken med ett Regionalt 
inköpsforum är en god ide men 
tror inte att det skulle fungera 
eftersom det kräver mycket tid 
• Anser att det är bättre att ha en 
databas för hela Sverige där man 
själv kan sortera hur man vill. 

• Leverantör och 
produktutvärderingar är viktigast 
samt plan för leverans och 
tillverkningskontroll. 
• Viktigt att tidigt i projektet 
jobba mot utlandsköp för att ge 
det den tid som krävs. 

• Målen känns realistiska. 
• Förmågan att lyckas beror mycket på 
vilken sorts projekt som man får. 
• Tycker att man kan sätta krav ang. 
utlandsinköp på inköparna. 
• Kan själv arbeta mot målen med t.ex. 
genomgång innan varje projekt. 
• Finn för närvarande ingen styrning 
mot utlandsinköp i varje projekt. 

• Arbetssättet är viktigast att fokusera på 
för att öka andelen utlandsköp. 
• Satsa på förberedelser, noggrannhet i 
projektering och projektera på engelska. 
• Alla måste våga göra utlandsköp och 
bör inte bli straffade om det går åt 
skogen. 
• Bör få mer spelutrymme med t.ex. 
stöd från centralt håll om utlandsköpet 
går dåligt. 

P7 • Känner inte att det 
finns någon brist i 
stödet som ges från 
varken Regionen eller 
staben. 

• Mycket är användbart 
• Använder mest avtalsforum och 
de mallar som finns där. 
• Regionalt inköpsforum känns 
som en bra ide för att få tips. 

• Förfrågningsunderlag 
• Leverantör och 
produktutvärderingar 
• Upprätta avtal 

• Högt satta. • Viktigast är att Skanska kan erbjuda 
stöd vilket kommer att leda till att 
kompetensen kommer att öka bland 
medarbetarna. 
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Strategiska gruppen 
Intervjumatris Arbetsuppgift Bakgrund Synpunkter på inköpsmål: Förändringar inom 

inköpsarbetet 
Kommande förändringar 

S1 • Distriktschef, 
Västernorrland/Jämtland 
• Personalfrågor 
• Kundfrågor 
• Projekt mindre är 10 miljoner, 
ingen inblandning. 

• Civ. Ing. Väg och 
Vatten 
• Ekonomexamen 
• Skanska sedan 1979 
• Arbetsladare, PC, 
Projektingenjör, 
Projektchef, Controler 

• Målsättningarna är mycket teoretiska. 
• Kommer att bli svårt att nå målet på detta 
distrikt 
• Har gett input till Skanska Inköp för att 
bidra med distriktets synvinkel. 
• Distriktet har varit duktigt på att öka 
avtalstroheten. 
• Jobbar mycket med BRT, d.v.s. Köpa 
materialet själv i stället för att UE gör det. 
• Fler avtal leder till att mer tid ges år 
projektspecifika inköp. 
• Viktiga utlandsinköp: Swedbank Arena. 
• Vid varje projekts startmöte ska möjliga 
utlandsinköp tas upp, detta ansvarar DIC 
för. 
• Utlandsinköp tar mycket tid och kraft. 

• Uppsatta mål för distriktet. 
• Alltid en punkt på agendan 
vid startmöte 
• Fokus på att identifiera 
möjliga köp. 
• Ev. logistikprojekt för 
central lagring 
• Mer fokus på central nivå än 
på distriktsnivå. 

  

S2 • RIC, Samordning av inköp på 
regionen: 50 %, Kategoriansvarig 
(ställningar) 50 %. 
• Länk mellan stab och 
region/distrikt. 
• Helt ny roll i den nya 
inköpsorganisationen. 
• Sprider info till regionen, viktigt 
att info går båda vägar. 
• Stöd åt Distriktsinköpscheferna. 

• Kontrollant på Sweco 
Bloco 
• På skanska sedan 1979. 
• Inte jobbat i 
produktionen, Kalkyl, 
inköp, inköpssamordnare, 
projektingenjör. 

• De stora förväntningarna finns men man 
måste våga göra köpen och inte bara prata 
om det, rädslan är för stor. 
• Det är viktigt att göra det första köpet för 
att komma över ”tröskeln” och inte vara 
rädd för det längre. Görs detta kommer man 
lära sig mycket, även om man misslyckas. 
• Även viktigt att våga köpa mindre volymer 
för att testa sig fram lite. 
• Viktigt att få med sig alla i hela 
organisationen så att det inte bromsas av att 
t. ex. projektchefen inte vågar, alla måste 
vilja! 
• Ett testprojekt i norra Sverige skulle vara 
nyttigt, som de gjort i södra delen av landet. 
• Satsa på BRT (Byggrelaterade tjänster) för 
att själva få kontroll över 
materialkostnaderna. 
• Målen känns högt satta t.ex. p.g.a. att 
ökning av råvarupriset inte tagits med i 
beräkningarna när målen sattes. 
• Målen sattes lite med filosofin: ”sikta högt 
så når vi halvvägs” 

• Omorganisation 
• Nya verktyg, t.ex. så 
förbättras IBX hela tiden 
• 4 sätt att göra inköp har 
introducerats 
• Styrningen av inköpen har 
förbättrats avsevärt m.h.a. 
IBX. 
• Viktig att visa alla fördelar 
med utlandsinköp för att 
peppa de som gör köp. 

• BRT kommer mer och mer, 
ökar möjligheten att köpa 
utländska entreprenader då 
materialet kan köpas självt. 
• Alltid eftersträva vinna - vinna 
situationer med motparten 
• I regionen kommer en RII att 
tillsättas 
• Samarbetet med andra BU 
utnyttjas i och med de 
internationella inköpskontor som 
finns i Polen och Kina. 
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S3 • Distriktets Inköpschef. 
• Samordnar alla inköp i distriktet 
• Implementera IBX. 
• Ska påverka PC och 
Projektingenjör att använda IBX i 
större utsträckning för att ge mer 
tid åt projektspecifik köp. 
• Tecknar nya avtal med 
leverantörer. 
• Fördelning mellan projekt och 
distriktsarbete är 50/50. 

• Arbetsledare, 
Projektingenjör, 
Projektchef, 
Regioninköpssamordnare. 
• Jobbat på Skanska sedan 
1975. 

• Nådde 66% av målen föregående år. 
• Högkonjunkturen leder till högre priser 
som gjort det svårt att nå inköpsmålen. 

• Införandet av IBX 
• Riksavtal med stor 
byggvaruhandel. 
• En ansträngning att få fram 
alla gamla avtal som finns så 
att all kan utnyttja dem. 
• Utbildning har inte varit å 
prioriterat än men nu har en 
ny inköpsutbildning kommit 
som ska genomföras i höst. 
• Avancerad inköpsutbildning 
är under uppbyggnad med ett  
ingående avsnitt om 
utlandsinköp. 
• Anser att det nuvarande 
bonussystemet bromsar 
utvecklingen för 
inköpsarbetet 

• Logistikprojekt med 
logistikcentral. 

S4 • Ger stöd och support till RII 
samt till projekten direkt. 
• Samordnare mellan RII, ska 
överföra information mellan 
projekt och region. 
• Arrangerar möten med alla RII 
• Samlar info om gjorda köp, 
erfarenhetsåterföring. 
• Arbetar med strategiska frågor 
tillsammans med utlandsgruppen. 
• Arbetar med materialet i Vårt 
sätt att arbeta, gör checklistor, 
m.m. 

• Utsättare, arbetsledare, 
projektledare, 
produktionschef, 
arbetschef. 
• Arbetat i Norge med 
kontraktsfrågor och 
ekonomi 
• Projektutveckling 
• Arbetat på Malta under 
sjukhusprojekt. 
• Arbetat med 
utlandsinköp i 3 år. 

• Målen kräver ett nytt sätt att tänka 
• Målen är mkt högt satta och det kommer 
att bli mycket svårt att nå dit. 
• Målen kommer slutligen ett nås med ett 
par års fördröjning. 

• Ett annat sätt att arbeta har 
lett till omorganisation. 
• Ett mer strategiskt tänkande 
har införts i inköpsarbetet, 
t.ex. med centrala avtal och 
support till projekten. 
• Nytt fokus på den enskilda 
produkten istället för att 
fokusera på avtalet. 

• Inga revolutionerande 
förändringar kommer, den 
nuvarande processen är just 
påbörjat och det kommer att ta ett 
tag innan resultat kan ses. 
• Svårt att komma över de invanda 
mönster som finns i organisationen. 
• Viktigt men svårt att kunna byta 
tankesätt. 

S5 • Regionens internationella 
inköpare (RII), Region Hus Väst. 
• Bistår projekten med 
utlandsinköpen. 
• Viktigt att inte tvinga fram 
utlandsköp utan föra en bra dialog 
med projekten. 
• Jobbar i nuläget mer än som ett 
stöd utan utför nu hela köp från 
början till slut. 

• 4-årig teknisk linje 
• På Skanska sedan 1988. 
• Bitr. arbetsledare, 
Kalkyl, Projektingenjör 
• Jobbat med projekt i 
Norge som inköpare. 

• Målen känns inte realistiska, är satta för 
högt men detta kan vara bra för att få en 
stark reaktion. 
• Utlandsinköpsmålen känns dock inte helt 
orealistiskt. Det räcker med några få större 
köp för att komma upp i de summorna. 

• IBX är den största 
förändringen men det 
fungerar ej så bra som det 
borde än. 
• Leverantörsregister i IBX 
• Anser att man borde kunna 
länka ihop IBX och 
kalkylverktyget SPIK på ett 
bra sätt. 
• Tycker att det är svårt att få 
struktur i planeringen i IBX 
under projektets gång. 
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Intervjumatris Största möjligheterna Största hindren Inköparens roll i 
utlandsinköpen 

Inköparens situation vid 
utlandsinköp 

Viktiga egenskaper vid 
utlandsinköp 

S1 • Det är främst i de större projekten 
som möjligheterna finns, där stora 
volymer kan köpas. 

• Produkt/Kvalitet, Garantier, 
Leveranssäkerhet, Kultur/Kommunikation. 
• Ex. Prisnivån i Polen ökar p.g.a. många köp 
därifrån. Prisbilden kommer närma sig Sverige 
inom en snar framtid. 
• Leveranssäkerhet är en stor farhåga. 
• Språk är ett stort problem för inköparna. 
Engelskkunskaperna är inte tillräckliga. 

• Att i startmötet kunna 
identifiera köp från 
utlandet. 
• Skicka förfrågningar 
• Traditionell hantering 
av köp leder till stor 
inblandning för 
inköparen. 
• Nya människor måste 
in som kan språket. 
• I framtiden måste 
inköparen kunna sköta 
ett utlandsinköp, skicka 
förfrågningar m.m. 
• Förmågan att fråga 
bredare. 

• Tidsmässiga resurser måste 
finnas. Om moroten finns 
kommer tid att tas för 
köpet. 
• Ang. utbildning mot 
utlandsinköp: Insikten 
måste öka om möjligheter 
att göra utlandsköp. 
• Personer som tidigare 
gjort köp måste informera 
för att skapa intresse hos 
andra. 
• Tror inte att kunskapen 
finns inom företaget för att 
ha en utbildning mot 
utlandsinköp. 
• Måste tillåta lite ”trial and 
error”. 

• Språk är absolut viktigast. 
• Givetvis grundläggande 
kunskaper kring inköp. 
• Kulturella kunskaper, 
d.v.s. kunna hantera andra 
människor med annan 
kultur. 
• Lära sig att se risker, ofta 
kundspecifika risker. 

S2 • Tror att utlandsinköp kommit även 
utan den inköpssatsning som nu görs i 
Skanska 
• Leder till ett ökat samarbete mellan 
olika länder. 
• Möjlighet att skapa nordiska avtal. 
• Blir ett hot mot avtalsleverantörer att 
köpa i utlandet eftersom de då blir 
rädda och pressar sina egna priser. 
• Genom en gemensam upphandling 
för varor med stora volymer kan ett 
logistikcentra upprättas. 

• Transporter är ett problem p.g.a. det 
geografiska läget. 
• Språk hos egna organisationen är ett start 
problem. 
• Produkt/kvalitetsriskerna är stora. 
• Valuta bör inte vara et problem. 
• Den rätta viljan och finns inte än. Vi måste 
våga! 
• Internt problem är att man måste bli bättre på 
att specificera i ritningarna och 
förfrågningsunderlaget vad som efterfrågas. 
• Fakturahanteringen är ett problem när 
fakturan skickas från utlandet till Skanska. 

• Projektet äger 
fortfarande köpet, därför 
blir inblandningen stor 
från inköparen. 
• Kommer att få stöd från 
organisationen, i första 
hand RII. 

  • Språk, framförallt 
engelska. 
• Goda kunskaper i 
förhandling 
• Öppenhet för kulturella 
skillnader 

S3 • Om synen på en produkt kan 
förändras hos ”Svensken” öppnas nya 
möjligheter. Man måste få bort synen 
på att svensk standard” är ett måste 
utan lära sig att vidga sina vyer, då är 
mycket vunnet. 
• LCC-tänkandet kommer mer och 
mer, detta kommer att ändra synen på 
inköp. 

• Gamla rutiner och beteenden som är svåra att 
ta sig ur. 
• Nuvarande kompetensen är inte tillräcklig 
och måste höjas. 
• Utbildning i engelska är ett måste. 
• Från bild: Garantier, Kvalitet, 
kulturkännedom. 

• De är mest delaktiga 
och bör styra det mesta, 
ca. 75 % av köpet. 
• Gör köpet i samråd och 
samarbete med RII. 
• Bör köpa varor men 
kanske inte för 
komplicerade 
entreprenader. 

• Har i nuläget för lite tid, 
mer resurser, både tid och 
personer, krävs. 

• Bra på att förhandla. Detta 
är en viktigare egenskap vid 
utlandsköp än vid köp 
inom Sverige. 
• Viktigt att gör rollen som 
inköpare attraktiv för att 
locka bra folk dit. 



                                                                    BILAGOR                                                                             

 

 XVII 

S4 • Öka konkurrensen och på så vis 
sänka priserna inom Sverige. 
• Öka samarbetet och affärerna kring 
östersjöregionen. 
• Möjlighet finns att samordna arbetet 
med andra Business Units vid köp från 
Kina. 
• Finns stora möjligheter i Polen där 
lönekostnaden är låg, marknaden är 
stor och det ligger nära Sverige. 
• Baltikum blir mer och merintressant. 

• Olika hinder och risker för varje produkt. 
• Problem med förfrågningsunderlagsarbetet då 
ritningar ofta är skrivna på ett ”svenskt sätt”. 
Man måste därför skapa nya 
förfrågningsunderlag vilket tar mycket tid och 
kraft. 
• Andra standarder leder till svårigheter i 
kommunikationen om produkterna. 
• Ont om tid, Utlandsinköpen tar mycket 
längre tid än ett vanligt inköp. 
• Ser inte valuta och Politik som några risker. 
• Transporter kan vara ett problem med dessa 
är mer produktberoende. 
• Garantier känns som ett problem när t.ex. 
service och reservdelar ska beaktas. 
• Betalning är inga problem mot kunden, 
endast interna problem har uppstått här. 
• Etik när en mycket viktig fråga. T.ex. vad 
gäller miljöfrågor för ämnen i vissa produkter 
och arbetssätt i fabriken som materialet köps. 
• Viktigt att kunna kontrollera var UE köper 
sin produkter. 

• Bör vara mycket 
delaktig med 
förutsättningen att 
han/hon verkligen tror 
på det. 
• Man bör ej skilja på 
utlandsköp och köp inom 
Sverige. 
• Inköparen ska vara 
drivande i köpeprocessen. 
• Inköparen måste känna 
ansvar för att lösa 
problemen som uppstår. 
• Det är viktigt att inte 
känna rädsla inför 
utlandsköp då detta bara 
leder till fortsatt handel 
inom Sverige. 

• Mycket stöd krävs, främst 
med att ta fram underlag. 
• Stor osäkerhet finns ofta i 
dessa köp, därför krävs 
beslutsamhet. 
• Den tidspress som de nu 
lever under leder till att den 
enkla vägen väljs och 
därmed blir 
utlandssatsningen lidande. 
• Vid köp från utlandet 
måste köpen förberedas på 
ett tidigare stadium och 
därmed läggas in i 
inköpsplanen tidigare. 

• Språk, i nuläget är tal ofta 
ok med skriftkunnandet 
måste öka. 
• Flexibilitet, öppenhet, 
inte ta saker för givet i 
förhandlingarna, kommer 
med erfarenhet. 
• En förmåga att kunna sätta 
sig in i motpartens 
situation. 
• Bra planeringsförmåga 
och ordningsamhet leder till 
ett lättare samarbete. 
• Viktigt att kunna ge och 
ta i en förhandling. 

S5 • Mycket pengar att spara på att köpa 
stora volymer material för avrop från 
inköparna. 
• På lång sikt borde t.ex. spik/skruv 
kunna köpas från utland. 
• Måste ha personer som är specialister 
på ett materialslag och då kan köpa 
stora volymer från en leverantör. 

• Största hindret är trögheten i den egna 
organisationen. Ett exempel som man ser 
tydligt är de problem som uppstår när utländska 
entreprenörer kommer till projekten. Det är i 
dessa lägen mycket viktigt att jobba med 
arbetsberedningar för att vara så bra förbered 
som möjligt. 
• Finns en stor rädsla bland inköpare att göra 
köp från utlandet. 
• Ser produkt/Kvalitet som den största risken 
med utlandsinköpen. 
• • Det är i stället en möjlighet med 
valutaosäkerheten som gör att man tjäna 
pengar. 
• Även transporter/frakt är en möjlighet som 
borde utnyttjas via en logistikcentral. 
• Om det är ett problem med garantier redan 
på inköpsstadiet bör varan aldrig köpas. 
• Bankkrediter fungerar ej som i Sverige, det 
kan då bli en större kostnad vid ett 
utlandsinköp. 

• På sikt: 
Projektinköparen ska äga 
köpet och göra det mesta 
själv. RII ska endas vara 
ett stöd i starten men 
sedan måste projektet 
kunna hantera köpet. 
• I framtiden kommer 
man inte att skilja på 
inköp från 
Sverige/utlandet. 

• Alldeles för lite tidsmässiga 
resurser. 
• Långa beslutsvägar 
försvårar och tar mycket tid, 
t.ex. (Projektet – RII - 
Organisationen i Polen etc.) 
• Anser att 
utlandsorganisationen 
endast ska finnas med i ett 
initialskede för att knyta 
kontakten m.m. 

• Viktigt att kunna se 
möjligheter istället för 
problem. 
• Vara nyfiken och lite 
våghalsig. 
• Vara en mycket duktig 
planerare då dessa köp ofta 
tar lång tid. 
• Viktigt att lägga in en 
leveransplan i tidplanen. 
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Intervjumatris Inköparen idag jämfört 
med imorgon 

Leverantör/ 
marknadskännedom: 

Erfarenhetsutbyte mellan 
inköpare 

Kommunikation 
inköpare/Skanska inköp 

Regionalt inköpsforum Sammanfattning  

S1 • Ser inga större skillnader 
förutom språk. 

• I framtiden måste 
kunskapen finnas 

• Mycket upp till dem själva, de 
kan ringa varandra. 
• En motsvarighet till PC-
dagarna för Projektingenjörer 
kunde vara en god ide. 

• Dålig kontakt mellan dem 
förutom när utlandsköp görs. 
• All kontakt bör gå genom 
DIC. 

• Bra ide. 
• Tyvärr är många  dåliga 
på att återrapportera p.g.a. 
tidsbristen som råder. 
• Alla verktyg för att 
genomföra detta finns men 
inget görs. 

• Kompetensen är det 
viktigaste och bör höjas. 
• Arbetssättet kommer att 
förändras genom mer 
kontakt med utlandet. 
• Krav per projekt är inte 
en bra ide. Ofta är 
projekten för små. 
• Mycket är upp till DIC 
för att lyckas med målen. 

S2 • Genom ökning av 
industriellt byggande ändras 
inköpen och därmed 
inköparens roll mot större 
volymer och mer avropsköp. 
• Kommer att få större ansvar 
för inköp och planering. 

• I stort sett omöjligt att 
få en god 
marknadskännedom, bör 
skötas av RII genom 
kontakt med 
utlandsgrupp. 
• Därför bör RII vara 
med på startmöte för att 
kunna identifiera 
möjliga utlandsinköp. 
• Viktigare med 
produktkännedom än 
marknadskännedom. 

• I nuläget är det dålig 
kommunikation mellan 
regionens inköpare, fungerar 
bättre inom distriktet. 
• De flesta kontakter sker via 
DIC: 
• Ett förslag för ökad 
kommunikation är att ha en 
Regionens inköpsdag. Tyvärr 
finns inte tillräckligt med pengar 
för att anordna detta. 
• Finns storpotential för att 
utnyttja varandras erfarenheter 
men den utnyttjas inte. 

• Fungerar bra när det behövs. • Bra ide men kräver att 
alla bidrar. 
• Nyhetsbrev inköp fyller 
delvis den funktionen idag. 
• Leverantörsutvärderingar 
är en god ide men känns 
som att det inte skulle 
fungera. Anledningen är att 
om två personer inte 
fungerar tillsammans så kan 
det innebära att 
utvärderingen av den 
leverantören blir 
missvisande. 

• Info och stöd är A och 
O för 
utlandsinköpssatsningen. 
• Får inte tänka att man 
inte kan eller vågar eller 
vill. 
• Kompetensen kommer 
när man har gjort ett köp. 
• Arbetssätt: Man måste 
kunna söka leverantörer 
på ett annat sätt än 
tidigare. 
• Mer köp av tjänster och 
färdiga byggdelar. 
• Krav per projekt är inte 
en bra ide, kan skada 
projekten. 
• Buffertpengar för att 
täcka misslyckade 
utlandsinköp är inte en bra 
ide eftersom detta lätt kan 
missbrukas. 
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S3 • Språk kommer att vara en 
självklarhet. 
• Måste vara kompetent att 
göra omvärldsanalyser. 
• Måste kunna hålla koll på 
andra marknader än den 
svenska. 

• Potentiella utlandsköp 
måste ligga som en 
stående punkt på varje 
startmöte. 

• Anser att det fungerar bra i 
distriktet med fyra möten per år 
mellan projektingenjörer och 
projektchefer. 
• DIC ska föra all info från 
Skanska Inköp vidare. 
• Utbildningarna bör inte bara 
ske regionalt utan nationellt så att 
kontaktnäten vidgas. 
• Fler möten mellan inköpare 
krävs för att de ska utvecklas. 

• Sker i nuläget endast genom 
DIC, är det tillräckligt? 
• I nuläget går 
kommunikationen endast 
neråt från Skanska inköp. 

• Bra ide. • Arbetssättet viktigast 
• Kunna jobba med andra 
kulturer 
• Vetskap om tidsmässiga 
resurserna krävs. 
• Inköparen bör kunna 
hela inköpsarbetet. 
• Inköpsarbetet bör bli 
mer specialistinriktat, 
d.v.s. att man lär sig ngt 
väldigt bra och sedan 
fortsätter med att köpa 
det. 

S4   • RII bör alltid vara med 
på startmöten för att ge 
sin input vad gäller 
utländska marknader. 
• Produkter som är svåra 
att hitta i Sverige leder 
till att man måste skaffa 
sig kännedomen. 
• Mål måste finnas på 
distriktsnivå vad gäller 
utlandsinköpen. 
• Mål/projekt känns inte 
som en bra ide. 
• Det får aldrig bli ett 
självändamål att köpa 
från utlandet utan det 
måste leda till att köpet 
blir bättre. 

• Tycker inte att det fungerar 
speciellt bra. 
• Att lämna in 
leverantörsutvärderingar kommer 
att förenklas men det kräver att 
folk lämnar in dem för att det ska 
fungera. 
• För utlandsköp finns inget 
erfarenhetsutbyte mellan 
projekten utan här kommer RII 
att fylla en viktig funktion. 
• Rapporteringssystemet som 
finns för gjorda köp finns med 
det fungerar ej som det ska. 
• Projektingenjörsträffar är en bra 
ide. 

• Fungerar inte bra, kan 
förbättras, kommer att öka. 
• Nyhet: nyhetsbrev 
utlandsinköp som ett 
specialnummer. 
• Anser att det är viktigt att 
träffa de som jobbar i linjen 
och i distrikten. 

  • Viktigast är att stödet 
och informationen genom 
RII kommer igång så snart 
som möjligt. Detta 
kommer att underlätta 
arbetet med 
förfrågningsunderlag m.m. 
• RII måste vara nära 
projekten och jobba på 
distriktsnivå. 
• Inga stora förändringar 
krävs i arbetssättet 
förutom att bättre kunna 
beskriva vad det är exakt 
som man vill köpa och 
göra detta på ett annat 
språk. 

S5 • Måste ändra inställningen 
till sitt arbete och se på det 
med större ansvar för sina 
köp. 
• De måste få möjligheter att 
kunna få med sig alla i ett 
projekt när svåra köp ska 
göras. 
• Anser att de måste få större 
kännedom om 
kvalitet/produkt problem 
• De måste bli öppnare och se 
möjligheter istället för risker. 

    • Mer utbildning skulle leda 
till bättre insyn i Skanska 
inköps arbete. 
• Bättre att sköta 
informationen om hur 
Skanska Inköp arbetar genom 
utbildning istället för att 
”marknadsföra” och göra 
”infobesök. 

  • Kompetensen är 
viktigast. Inköparen måste 
vara en allkonstnär som 
kan lite om mycket. 
• Viktigt att ha en bra mix 
av kompetenser. 
• Ser inga stora 
förändringar i arbetssättet. 
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Bilaga E – Leverantörskedjor för byggmaterial 
(Bilden är material från Nordstrand, 2000) 
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Bilaga F – Leveransklausuler/Incoterms 
(Bilderna är material från if skadeförsäkringar) 
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Bilaga G – Effektivt inköp/Industriell Byggprocess 
 

 




