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Abstract 
It is important to prioritize the purchase process and to plan carefully in the early stages of the 

construction process, since contractors purchase costs are between 50 and 80 percent of the 

total work cost. Organizations that involves suppliers in early stages can benefit greatly from 

savings in regard to material, quality and time. 

Generally, the organizations in the construction sector are temporary and the work is often in 

project form, where the organization is decentralized. Within decentralized organizations 

there are risks that the departments become to framed and don’t see to the best of the 

organization, which entails that the requirements for communication should be extra high. It 

has become more common that centralized purchasing units is created in large construction 

companies to increase the possibility to save money. 

To be able to prioritize and conduct procurement in projects where the opportunity to save the 

largest amounts of money, it is important that the information about the upcoming projects 

reaches the centralized procurement unit (CIE) in an early stage. If the access is better, more 

lucidity of upcoming projects can be obtained, which entails that the centralized procurement 

unit can plan more and schedule their work better. 

In the report, the authors study how the coordination and sharing of information between the 

local projects and the centralized procurement unit can be improved. The groundwork of the 

report consists of a literature review of the construction process, procurement process and 

communication methods. The report also consists of a case study where information was 

collected from interviews with relevant personnel in the company. 

The authors have identified four important factors that affect why it is difficult to plan for 

upcoming procurements. 

x The construction process considerably affects the possibility to plan because of time 

changes due to the planning process, appeals and changes from clients. 

x The sharing of information between the projects and the centralized procurement unit 

x Several changes of dates for the planned projects. 

x The structure of the organization in the company. 

The authors have found several improvements that could be implemented to be able to plan 

better in early stages: 

x Changed way of working for the procurement managers. 

x Enhanced coordination of resources and right competence in right project. 

x Improved visualization of future projects. 

x Change the structure of meetings.   
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Sammanfattning 
Det är viktigt att prioritera inköpsarbetet och planera noggrant i byggprocessens tidiga skeden 

eftersom en byggentreprenörs kostnader för inköp står för mellan 50 och 80 % av de totala 

arbetsplatskostnaderna. Organisationer som involverar leverantörer i ett tidigt skede kan 

uppnå stora besparingar gällande material, kvalitet och tid.  

Generellt är organisationerna inom byggsektorn temporära och arbetet sker vanligtvis i 

projektform i en decentraliserad organisation. Inom decentraliserade organisationer finns det 

risker att avdelningarna blir inramade och inte ser till organisationens bästa, vilket medför att 

kraven på kommunikation bör vara extra höga. Det blir även allt vanligare att centraliserade 

inköpsenheter skapas inom stora byggföretag för att öka möjligheterna till besparingar.  

För att inköp skall kunna prioriteras och utföras i de projekt där största möjligheterna till 

besparingar kan åstadkommas är det viktigt att informationen om de kommande projekten når 

centrala inköpsenheten i ett tidigt skede. Om informationsdelningen förbättras, kan en 

överskådlighet av kommande projekt uppnås vilket medför att den centraliserade 

inköpsenheten kan planera och schemalägga bemanningen bättre.  

I rapporten utforskas hur koordineringen och informationsdelningen mellan de lokala 

projekten och den centrala inköpsenheten kan förbättras. Grunden i studien består av en 

litteraturstudie av byggprocessen, inköp och kommunikation.  Rapporten består även av en 

fallstudie där informationen samlats genom intervjuer med berörda personer inom företaget.  

Författarna har identifierat fyra betydande faktorer som bidrar till svårigheter att planera för 

kommande inköp: 

x Byggprocessen påverkar kraftigt möjligheten att planera. Tider ändras ofta på grund 

av planprocessen, överklaganden och ändringar från beställare.  

x Informationsdelningen mellan projekten och centrala inköpsenheten. 

x Ändringar av tider för de planerade projekten.  

x Organisationsstrukturen i det studerade företaget. 

Författarna har hittat flertalet förbättringsåtgärder som skulle kunna implementeras för att 

bättre kunna planera för inköp i tidiga skeden:  

x Förändrat arbetssätt för inköpscheferna. 

x Ökad koordinering av resurser och rätt kompetens i rätt projekt. 

x Förbättrad visualisering av framtida projekt. 

x Förändrad mötesstruktur.  
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1. Inledning 
I detta kapitel beskrivs bakgrunden om problemet samt allmän information, vilket problem som 

utreds, förväntat resultat samt hur rapporten är disponerad. 

1.1. Bakgrund 
Enligt Nordstrand (2008) består en byggentreprenörs arbetsplatskostnader för inköp av 

underentreprenader för mellan 50 och 80 %, detta kan däremot variera kraftigt. Det är således 

en viktig aktivitet för entreprenören att göra effektiva upphandlingar (Nordstrand, 2008).  

En vanligt förekommande uppfattning bland personer som inte besitter kunskap om inköp är att 

de har fel bild om hur komplext inköp faktiskt är (Monczka, Handfield, Giunipero, & Patterson, 

2014). Inköp har blivit refererat till att göra “de fem rätta”: rätt kvalitet, rätt kvantitet, vid rätt 

tid, till rätt pris och från rätt ursprung, vilket kan ha en stor betydelse i ett företags strategi. En 

potentiell risk uppstår varje gång ett inköp avtalas med en leverantör, så som dålig kvalitet, 

finansiell instabilitet, operationella problem, försenade transporter. I vissa fall kan företaget 

som utför inköpet drabbas av en så pass allvarlig påföljd att leverantören försätts i konkurs. 

(Monczka, Handfield, Giunipero, & Patterson, 2014) 

Byggbranschen är enligt Walker & Hampson (2003) generellt väldigt fragmenterad över hela 

världen och associeras med ett antal signifikanta negativa aspekter så som: längre byggtider än 

planerat, låg produktivitet, dyrare projekt än planerat, konflikter och tidsödande tvister. Dessa 

har blivit erkända som de största orsakerna för prestandarelaterade problem som byggbranschen 

står inför. Dålig kommunikation som grundar sig på dåligt utbyte av information och 

informationshantering orsakar det största slöseriet gällande tid och kostnad i byggprojekt. 

Exempel på dålig kommunikation är när kommunikationen är felaktig, inkonsekvent, försenad, 

olämplig eller undermålig information. (Walker & Hampson, 2003) 

I byggsektorn arbetar organisationen ofta i projektform och där sektorn enligt Lundström 

(2015) kännetecknas av stora och komplexa företag. Organisationerna i projekten är vanligtvis 

temporära och ses ofta som både komplexa och unika. Osäkerhet är en negativ konsekvens av 

dessa karaktäristiska drag, och för att inköpsmetoden kan medföra att osäkerheten varierar 

kraftigt (Lundström, 2015).  

Enligt Monczka, Handfield, Giunipero, & Patterson (2014) kan företag som involverar 

leverantörer i tidigt skede jämfört med de företag som inte gör det, uppnå cirka 20 procent 

större besparingar för materialkostnad, kvalitet samt tillverkningstid. Eftersom byggbranschen 

är projektbaserad kan det finnas olika uppfattningar mellan en centraliserad inköpsenhet och 
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projekt organisationen vilket kan vara en utmaning (Bildsten, 2015). Eftersom det finns risker i 

stora decentraliserade organisationer med att avdelningar blir för inramade och inte ser till 

organisationens bästa, bör kraven på kommunikation vara extra stora (Strid, 2009). 

1.2. Omföretaget 

Sekretess 

1.3. Problembeskrivning 

Sekretess 

1.4. Syfte och mål 

Syftet med studien är att undersöka hur den centrala inköpsenheten bättre skall kunna planera 

och prioritera inköp i kommande projekt. Ett förslag på lösning tas fram med hjälp av en 

litteraturstudie, som granskar inköp, supply chain management, byggprocessen och 

kommunikation samt en fallstudie  

Implementering av dessa förslag ska i förlängningen kunna leda till förbättrad planering vilket i 

sin tur kan medföra större besparingar i inköpsprocessen.  

1.5. Forskningsfrågor 

Genom att besvara forskningsfrågorna erhålls en god överblick över organisationen och hur den 

arbetar. Med denna kunskap som grund kan problemformuleringen på ett grundligt och 

metodiskt sätt besvaras på bästa sätt. ”Hur skall den centrala inköpsenheten bättre samla 

information om kommande projekt och hur skall enheten mest effektivt utnyttja informationen 

för planerade inköp? 

Forskningsfråga 1 

Hur erhåller den centrala inköpsenheten information om kommande projekt och vilka verktyg 

används för att presentera den?  

Forskningsfråga 2 

Hur nyttjar linjeverksamheten, i de olika regionerna, den centrala inköpsenhetens expertis 

inom projektspecifika inköp?  

Forskningsfråga 3 

Vilka problem finns i dagsläget som gör det svårt att kunna planera för kommande projekt? 
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1.6. Avgränsningar 

Examensarbetet behandlar endast den del av organisationen som arbetar med inköp för 

fastigheter. Detta för att arbetet skall kunna utföras inom avsatt tid. Eftersom problemen inte 

bara ligger i en region utan nationellt studeras samtliga regioner inom Sverige.  

1.7. Förväntat resultat 

Beställaren, förväntar sig en utredning som visar svårigheterna med att planera i tidiga skeden 

samt ett förbättringsförslag på hur det kan utföras bättre än i dagsläget. 

1.8. Disposition 

Kapitel 2 -  Beskrivning av de metoder som använts genom arbetets gång samt hur insamling 

 av information skett.  

Kapitlet 3 –  Litteraturstudie av inköpsprocessen, supply chain management, byggprocessen 

och kommunikation. 

Kapitel 4 –  Sammanställning av resultatet från fallstudien. Hur organisationen arbetar i 

dagsläget,  vilka problem och möjligheter det finns. 

Kapitel 5 –  Analys av resultaten från fallstudien. 

Kapitel 6 –  Slutsatser och diskussioner. 
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2. Metod 
Inom detta kapitel beskrivs hur arbetet strukturerats och vilka metoder som använts. I kapitlet 

beskrivs även hur data har samlats in och hur författarna valt att utvärdera studien.   

2.1. Angreppssätt 

I denna rapport har djupare förståelse erhållits genom en litteraturstudie av byggprocessen, 

inköp samt teorier kring internkommunikation. Den har legat till grund för förståelsen av 

problemet som beskrivits i problembeskrivningen. En fallstudie som till största del består av 

intervjuer, men även granskning av organisationens interna material har gett upphov till vilka 

faktorer som orsakar att det är svårt att planera inköp för kommande och pågående projekt. 

Resultatet från fallstudien har sammanställts i kapitel 4, där de intervjuade även presenterat sina 

egna förbättringsförslag. Utifrån fallstudien och litteraturstudien har författarna presenterat flera 

förbättringsförslag. Resultaten från fallstudien analyseras i kapitel 5.     

 

Figur 2.1 Illustration över framtagande av förbättringsförslag (egen figur). 

Enligt Bryman & Bell (2015) bör kärnstrukturen i rapporter vara inledning, litteraturstudie, 

metod, resultat, diskussion och slutsats. Det är även viktigt med forskningsfrågor, eftersom det 

är dessa frågor som ligger till grund för informationen forskaren vill ta reda på. Att använda 

dåligt formulerade forskningsfrågor eller inga alls leder till ett dåligt resultat. (Bryman & Bell, 

2015) Anledningen till att dessa frågor är så viktiga är enligt Bryman & Bell (2015) följande:  

x Guida i beslut om vilken strategi du skall tillämpa. 

x Fungera som guidande stöd till litteraturstudien. 

Förbättringsförslag

Analys

Fallstudie

Litteraturstudie



 

 5 

x Guida beslut om vem och vilken data som skall samlas in. 

x Se till att forskningen följer rätt riktning 

x Guida vid analys av data. 

x Öka förståelsen för läsare av rapporten vad forskningen handlar om. 

(Bryman & Bell, 2015, s. 10) 

Tre forskningsfrågor för rapporten togs fram och dessa återfinns under rubrik 1.6 och är 

besvarade i kapitel 6.1. 

2.2. Kvalitativ och kvantitativ metod  

Det finns många debatter om vilken av kvalitativ eller kvantitativ forskning som är den bäst 

lämpade metoden vid forskning. Det viktiga vid användandet av någon av dessa är att rätt 

metod används i rätt forskningssammanhang. (Zikmund, Babin, Carr, & Griffin, 2013) 

Kvantitativ forskning syftar till att mäta koncept med skalor (Zikmund, Babin, Carr, & Griffin, 

2013). Dessa skalor kommer indirekt eller direkt ge numeriska värden, som kan användas till 

att testa en hypotes alternativt till att beräkna statistik (Zikmund, Babin, Carr, & Griffin, 2013). 

Kvantitativ forskning har en deduktiv inställning till sambandet mellan teori och forskning, och 

betonar således test av teorier (Bryman & Bell, 2015). Den tar hänsyn till verkligheten som en 

extern objektiv verklighet (Bryman & Bell, 2015). 

Centralt för kvalitativ forskning är att förstå människor från deras synvinkel och se verkligheten 

som dem upplever den (Taylor, Bogdan, & DeVault, 2015). Kvalitativ forskning betonar ord 

vid insamling och analys av data och har en induktiv ”approach” till sambandet mellan 

forskning och teori (Bryman & Bell, 2015). Kvalitativ forskning syftar enligt Zikmund, Babin, 

Carr, & Griffin (2013) mot att observera, lyssna och tolka. Denna typ av forskning anses vara 

mer subjektiv, på grund av att olika slutsatser kan dras beroende på vilken person som utför 

forskningen. Till exempel kan olika slutsatser dras trots att de är baserade på samma intervju, 

vilket gör att metoden kan sakna intersubjektiv kontrollerbarhet. Med detta menas att om olika 

individer forskar med samma metod kan de komma fram till olika resultat eller slutsatser 

baserat på till exempel samma intervju. (Zikmund, Babin, Carr, & Griffin, 2013) 

För att dra definitiva slutsatser i forskningen är därmed inte den kvalitativa metoden bäst 

lämpad (Zikmund, Babin, Carr, & Griffin, 2013). Det är viktigt att linjeverksamheten samt de 

som jobbar med inköp i tidiga skeden och pågående projekt tycker att lösningen är bra. Således 

måste författarna förstå både CIE och linjeverksamhetens version av problemet. Författarna 
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anser att den kvalitativa forskningsmetoden är den metod som är mest lämplig att använda för 

denna rapport. 

2.3. Induktiv och deduktiv modell 

Inom social forskning finns två standard modeller för att ta fram fakta, induktion och deduktion 

(Eriksson & Kovalainen, 2015). I stor utsträckning för de flesta typerna av vetenskap täcker 

dessa dem generella modellerna av vetenskap, dock föredrar vissa att använda bortförande 

logik. Enligt Bryman & Bell (2015) finns även en tredje modell som kallas abduktion. Den 

involverar tolkning av en verklighet beträffande likhet med en annan verklighet, vilket liknar en 

metaforisk analys (Bryman & Bell, 2015).   

Från observerade fall generaliseras uttalanden eller anspråk om de flesta fall av samma typ när 

det gäller induktiv tankegång (Eriksson & Kovalainen, 2015). För deduktiv tankegång skapas 

teorier och hypoteser från ett visst fenomen som sedan kan förklaras. De flesta sociala 

forskningarna innehåller både induktivt och deduktivt resonemang någon gång under 

forskningen. Det är därför viktigt att veta att bara för att forskningen blivit benämnd som 

deduktiv eller induktiv, inte betyder att det är exakt så forskningen har framskridit (Eriksson & 

Kovalainen, 2015). Denna rapport är utförd med en induktiv modell, eftersom uttalanden har 

generaliserats.  

2.4. Fallstudie - intervjuer 

Intervjuer är en av de vanligaste metoderna för att samla in data vid kvalitativ forskning. En 

professionell forskningsintervju mellan intervjuare och den som blir intervjuad är inte en jämlik 

dialog. En professionell forskningsintervju innebär en specifik maktasymmetri där den som 

intervjuar sätter scenen för intervjun, kontrollerar hur den fortgår, och använder utkomsten till 

hans eller hennes syfte. (Kvale, 2008) 

Observationer och semistrukturerade intervjuer hör till den induktiva metoden där koncept och 

teorier kan uppstå ur data som framkommit. Denna metod är bra för att besvara 

forskningsfrågor, men är uttryckt mindre explicit i jämförelse med strukturerade intervjuer. 

(Bryman & Bell, 2015)  

Den som utför intervjun måste enligt Taylor, Bogdan, & DeVault (2015) sätta undan sitt egna 

perspektiv och sin uppfattning om världen och bör se saker som första gången de händer. Inget 

skall tas för givet. Dock är detta omöjligt i praktiken och man kan således inte ignorera 

antaganden om världen. (Taylor, Bogdan, & DeVault, 2015) 
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Eftersom det i början av examensarbetet inte var klart vilka frågor som var de viktigaste att 

ställa, samtidigt som författarna ville säkerställa att de personer som blev intervjuade fick delge 

sin bild av problemet, valdes semistrukturerade intervjuer. Detta på grund av att de intervjuade 

till viss del får möjlighet att förklara tankar och delar av deras expertis. (Humphrey & Lee, 

2004) 

Första valet var att hålla intervjuerna “ansikte-mot-ansikte” för att minimera förlusten av 

interaktion med den som intervjuas i jämförelse med Skype eller telefonintervju (Rowley, 

2012). Det sekundära alternativet, när intervju på plats inte kunde ske, var via internetbaserade 

tjänsten Lync. Videoverktyg finns tillgängligt via Lync vilket gör intervjun mer personlig än ett 

telefonsamtal (Rowley, 2012). När intervjuerna bokades, förmedlades en kort beskrivning av 

examensarbetet samt varför personen i fråga var intressant att intervjua. 

2.5. Litteraturstudie 

Enligt Bryman & Bell (2015) är befintlig litteratur en viktig del i all forskning. Forskaren måste 

utreda:  

x Vad som är känt om ämnet 

x Vilka koncept och teorier som har blivit applicerade på ämnet 

x Vilka forskningsmetoder som har blivit applicerade när ämnet studerats 

x Vilka kontroverser som finns om ämnet och hur den studerats 

x Vad de viktigaste bidragen till forskningen om ämnet är 

(Bryman & Bell, 2015, s. 9) 

Enligt Bryman & Bell (2015) är det även viktigt att koppla samman forskningsfrågor, det som 

funnits under forskningen, och diskussionen till redan befintlig litteratur för att visa 

trovärdigheten i forskningen. Syftet med en litteraturstudie är enlig Eriksson & Kovalainen 

(2015) att utforska, summera, och kritiskt jämföra det som blivit skrivit av olika forskare inom 

området som utforskas.  

Vanligtvis är litteraturstudien ett separat kapitel i rapporten, men man behöver nödvändigtvis 

inte göra en sådan uppdelning (Eriksson & Kovalainen, 2015). Även om forskningen är 

induktiv, måste forskningen diskuteras i förhållande med andra forskares arbete (Eriksson & 

Kovalainen, 2015). 

Litteraturstudien i detta arbete granskar inköp, supply chain management, byggprocessen samt 

ett avsnitt om kommunikation. Dessa ämnen valdes tidigt ut i processen eftersom dem var 

viktiga för att kunna analysera resultaten från fallstudien. 
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2.6. Datainsamling 

Inom detta avsnitt beskrivs hur datainsamlingen till rapporten genomförts för litteraturstudien 

samt fallstudien. 

2.6.1. Litteraturstudie 

Akademiska tidskrifter är enligt Eriksson & Kovalainen (2015) en utmärkt källa för 

litteraturstudier. Detta eftersom det som publiceras i akademiska tidskrifter är bedömt för 

kvalitet och relevans. Även böcker om forskning är bra referenser som kan användas i en 

litteraturstudie. När internet används som källa, är det viktigt att kontrollera trovärdigheten av 

hemsidan. (Eriksson & Kovalainen, 2015) 

Material till rapporten har till största del erhållits via universitetets databaser, via bland annat 

Google Scholar, Web of Sciense, Scopus, samt relevant litteratur tillgänglig via bibliotek i 

Stockholm och Luleå. Teori som rör byggprocessen har hämtats från källor som är svenska då 

området som studerats är Sverige. Teorin för övriga avsnitt är hämtad från både svenska och 

engelska källor. 

2.6.2. Fallstudie 

Intervjuer 
Delvis sekretessbelagt 

Samtliga intervjuer är anonyma för att rapporten skall kunna byggas kring ärliga och trovärdiga 

svar. Enligt Bryman (2011) är det av stor vikt att deltagare i en rapport skall få veta att de som 

utför intervjuerna är noggranna med deras integritet och anonymitet.  

2.7. Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Validitet är till vilken grad studien utvärderas eller reflekterar konceptet som studeras av 

forskaren (Eriksson & Kovalainen, 2015). Hur resultaten skapas är ur ett validitetsperspektiv 

viktigt enligt Elo, o.a. (2014). Läsaren skall tydligt kunna följa analysen och slutsatserna. 

Förberedelser, organisering och rapportering av resultat är de tre huvud faserna enligt Elo, o.a. 

(2014). Bryman & Bell (2015) menar att validitet många gånger är det viktigaste kriteriet för 

forskning, eftersom det rör integriteten av slutsatserna som dras från forskningen.  

Validitet och reliabilitet eftersträvas enligt Bryman & Bell (2015) att användas vid kvalitativa 

studier. Vissa menar däremot att dessa idéer är olämpliga eller icke tillämpbara vid kvalitativ 

forskning. Till exempel har termen trovärdighet föreslagits av forskare som ett alternativt sätt 

att bedöma hur bra en kvalitativ studie är. (Bryman & Bell, 2015) 
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Reliabilitet rör huruvida det går att repetera resultatet av studien (Bryman & Bell, 2015). 

Realiabitliteten är enligt Eriksson & Kovalainen (2015) ett klassiskt kriterier för utvärdering av 

studien och det förklarar för läsaren till vilken grad till exempel en mätning eller procedur kan 

generera samma resultat upprepade gånger. 

Att generalisera är att hävda att utifrån en händelse på en plats eller tid, är lika någon 

annanstans eller vid en annan tid (Payne & Williams, 2005). En pågående debatt om kvalitativa 

resultat är generaliserbara på samma sätt som kvantitativa resultat (Gantt, 2008). Forskning som 

baseras på omfattande litteraturstudier, följer väldefinierade procedurer för analys av insamlad 

data, visar hur det man finner tydligt kopplas samman till annan kontext, och integrerar 

resultatet till forskning som redan finns, kan generaliseras med en större grad av säkerhet. 

(Gantt, 2008) 

2.8. Stränghet, trovärdighet och relevans 

De vanligaste kriterierna för metodologi gällande kvantitativa studier som enligt Kitto, 

Chesters, & Grbich (2008) innefattar validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Dessa är, 

eftersom de använder andra ramverk, inte direkt applicerade till kvalitativ forskning. I stället 

används termer som stränghet (eng. rigour), trovärdighet (eng. credibility) och relevans (eng. 

relevance) för att bedöma forskningens trovärdighet. Med stränghet menas hur grundligt och 

lämpligt forskningsmetoden använts. Med trovärdighet menas att data presenteras väl och att 

den är betydelsefull.  Relevans används för att bedöma kvaliteten av trovärdigheten för studien. 

(Kitto, Chesters, & Grbich, 2008) 

Enligt Elo, o.a. (2014) har det debatterats mycket om vilken av stränghet, validitet, reliabilitet 

och trovärdighet som är den mest lämpade. Det mest använda för att utvärdera en kvalitativ 

analys är enligt Elo, o.a. (2014) termen trovärdighet (eng. trustworthiness), vilket innebär att 

det man finner är värt att rikta uppmärksamhet mot. Även Bryman & Bell (2015) menar att 

vissa använder sig av trovärdighet vid bedömning av hur god kvaliteten på en kvalitativ studie 

är. 

Författarna har därför valt att även inkludera trovärdighet i kombination med de traditionella 

kriterierna (validitet, reliabilitet och generaliserbarhet) i sin bedömning av rapportens kvalitet. 

2.9. Etik 

Anonymitet av individer som deltar i forskningen skall enligt Eriksson & Kovalainen (2015) 

respekteras och personlig information skall vara konfidentiell. Data som kan röra en persons 

identitet skall tas bort (Eriksson & Kovalainen, 2015). Eftersom de intervjuade lovats 
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anonymitet har delar av intervjuerna raderats i samtliga bilagor för att inte avslöja identiteten av 

de intervjuade. Detta innefattar namn, arbetsuppgifter, geografiska platser, samt andra 

uppenbara faktorer som enkelt kan identifiera personen i fråga. 
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3. Litteraturstudie 
I detta kapitel beskrivs teori som ligger till grund för analysen och förslag till lösning. Kapitlet 

är indelat i följande ämnesområden: inköp, byggprocessen samt kommunikation & möten. 

3.1. Inköp 

I affärsvärlden har under de senaste åren uppfattningen av inköpsenhetens roll i värdekedjan 

förändrats. Inköpsenheten har fått större fokus och målet att inköpsenheten skall bli effektivare 

är ofta ledningens direkta direktiv. Med tanke på att inköpsenheterna hos företag ofta behandlar 

stora delar av omsättningen, är det inte konstigt att fokus har hamnat på inköpsenheten. (van 

Weele, 2010) Idag befinner sig marknaden i ett betydligt mer konkurrensutsatt läge vilket 

kräver betydligt högre medvetenhet hos bolagen. Det är inte bara den direkta konkurrensen som 

ökat utan även konkurrensläget hos leverantörsbasen. Genom att utveckla och utbilda nya 

enheter på organisationsnivå skapar företagen experter inom leverantörskedjan. De nya 

inköpsenheterna insåg inte bara att priserna kunde förhandlas till företagets fördel utan såg även 

att kvalité och leverans i rätt tid och plats, produktservice och utvecklade logistiklösningar är 

minst lika viktiga. Inköpsenheterna lärde sig även att förutsättningarna för att förhandla till sig 

de mest gynnsamma avtalen krävde god transparens samt nära arbete med utvalda leverantörer. 

(Monczka, Handfield, Giunipero, & Patterson, 2014) 

I kombination av en mer utbildad inköpsenhet med en mer utvecklad syn på värdekedjan har 

(van Weele, 2010) definierat en rad olika områden som kan effektiviseras. Genom att förbättra 

leverantörsrelationerna kan faktorer som ledtider, mer standardiserade produkter och säkrare 

transporter effektiviseras avsevärt. Med ett arbetssätt som främjar goda leverantörsrelationer 

kan företagen uppnå högre effektivitet samt skapa större mervärde för kunden. (van Weele, 

2010) 

Valet av grundstruktur för inköpsenheten skall enligt van Weele (2010) bestämmas utifrån 

verksamhetens strukturella upplägg. Hur ledningen ser på inköpsfunktionen styr det strukturella 

upplägget markant. Anses inköpsfunktionen göra stora strategiska inköp som gör stort anspråk 

på det totala priset av produkten, tenderar ledningen att placera inköpsenheten relativt högre i 

organisationshierarkin. Är fallet vise versa, ägnar inköpsenheten mesta tiden åt mindre 

operativa inköp som inte påverka slutpriset avsevärt, prioriteras sällan inköpsenheten lika högt i 

organisationsstrukturen. En faktor som också spelar stor roll i beslutet av struktur är hur väl 

organisationen är ställd finansiellt. Under perioder där organisationen gör stora förluster och 

marginalerna är små brukar organisationer tendera till att hålla hårt i resurserna genom att 
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försöka minska kostnaderna. Ett alternativ är att låta inköpsenheten arbeta närmare ledningen 

och under större kontroll. (van Weele, 2010) 

Det som skett under senaste årtionden är att växande svenska företag har expanderat globalt 

vilket medfört en decentralisation av företagen. I och med att företaget expanderat och vuxit 

över olika marknader har även inköpsenheten gjort det, vilket resulterat i en mer decentraliserad 

inköpsenhet. I kombination av decentraliseringen och faktumet att företagen ser på 

inköpsenheten mer strategiskt, har detta medfört att företagen samtidigt försöker samla ihop 

inköp för att utnyttja de stora volymer som skall köpas in i framtiden. Från dessa trender har 

inköpsenheter bildat två olika läger, en centraliserad och decentraliserad inköpsenhet. Utifrån 

dessa två olika läger har det bildats en hybrid inköpsenhet, vilket innebär en blandning av 

dessa. (Brandes, 1994) 

3.1.1. Centraliserat inköp 

Centraliserat inköp är en strategi som bygger på att samla en organisations geografiskt 

utspridda inköp till en centraliserad inköpsenhet. De stora fördelarna med ett centraliserat inköp 

kopplas ofta ihop med samordnade inköp, större kontroll på kostnader kopplade till transport 

och logistik samt bättre förutsättningar för närmare och långsiktigare relation till leverantörer. 

Den centrala inköpsenheten tenderar att arbeta nära och strategiskt direkt mot ledningsgruppen. 

(Monczka, Handfield, Giunipero, & Patterson, 2014) 

Van Weele (2010) definierar den största risken med centrala inköpsenheter att affärsenheterna 

underminerar den centrala inköpsenheten på grund av att affärsenheten anser att den vet bäst. 

Centraliserade inköpsenheter passar oftast bra i organisationer där affärsenheterna producerar 

eller köper samma produkt och där inköpen är av strategisk vikt för organisationen. (van Weele, 

2010) 

3.1.2. Decentraliserat inköp 

Motsatsen till centraliserat inköp är decentraliserat inköp. Istället för att samla inköpen centralt 

på exempelvis huvudkontoret utförs inköpen decentraliserat ute i verksamheten. Den 

decentraliserade strategin används ofta där organisationen strävar efter att kunna göra snabba, 

lokala inköp. (Munsun & Hu, 2010) En karaktäristisk egenskap organisationer med 

decentraliserat inköp ofta kopplas ihop med är att organisationen är uppdelad i flera 

affärsenheter. Dessa affärsenheter styrs ofta av en chef med resultatansvar och därmed svarar 

för både kostnader och intäkter. (van Weele, 2010)  
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De nackdelar som kan uppkomma vid decentraliserade inköpsstrategier är att affärsenheterna 

kan komma att förhandla med samma leverantörer. Om så är fallet kan affärsenheter inom 

samma organisation bli varandras konkurrenter, vilket suboptimerar för hela organisationen. 

Därför passar dessa strukturer organisationer som distribuerar och säljer unika och 

markandsdifferentierade produkter eller tjänster. (van Weele, 2010)  

3.1.3. Hybrid inköpsstruktur 

Som tidigare nämnts består den hybrida inköpsstrukturen av en kombination av centraliserad- 

och decentraliserad inköpsstruktur. Valet hur pass centraliserad eller decentraliserad strukturen 

skall vara kan enligt Monczka, Handfield, Giunipero, & Patterson (2014) bestämmas utifrån 

fyra faktorer. 

x Organisationens affärsstrategi. Om kunderna är belägna på olika marknader och 

efterfrågar mer individuella behov tenderar inköpsenheten att vara mer decentraliserad. I 

de fall organisationen arbetar strikt mot effektivitet centraliseras ofta inköpsenheten 

mer. 

x Standardiserade inköp inom organisationen. När inköpen är förhållandevis lika, eller 

standardiserade över organisationen är inköpsstrukturen ofta centraliserad. Vise versa, 

skiljer sig inköpen mellan affärsenheterna i organisationen passar oftast en mer 

decentraliserad inköpsstruktur. 

x Totala inköpsvärdet. I de fall där det totala inköpsvärdet ökar uppstår det större 

incitament till besparingar och inköpen blir mer vitala i organisationen. Sådana faktorer 

intresserar ofta ledningen och ledningens direktiv och i dessa fall brukar de vara att 

centralisera inköpsenheten. Under historiens gång har organisationer som expanderar 

både geografiskt och i omsättning tenderat att bli mer decentraliserade, dock har dagens 

e-kommunikationer underlättat leverantörsarbetet från en central ort. 

x Ledningsfilosofi. Om toppledningen är decentraliserad i sig så är ofta riktlinjerna att 

inköpsstrukturen skall vara decentraliserad den med. 

Valet av inköpsstruktur är högt relaterat till vilken struktur och vilken bransch organisationen 

arbetar i. Den hybrida inköpsstrukturen är i många fall uppdelad i en operativ och strategisk del. 

(Monczka, Handfield, Giunipero, & Patterson, 2014) 

3.1.4. Supply Chain Management 
SCM präglas av att se värdet av att fokusera på hela värdekedjan. Den traditionella synen har 

tidigare varit att endast examinera företagets del av värdekedjan. På senare tid har företagen 
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insett värdet av ett gott samarbete över hela värdekedjan,”The focus of supply chain 

management is on co-operation and trust and the recognition that, properly managed, the 

’whole can be greater than the sum of its parts’” (Martin, 2011) s.3. Den optimala SCM-

strategin skall inkludera så många leverantörer i nedåtgående led i värdekedjan som möjligt 

(Pala, Edum-Fotwe, Doughty, & Peters, 2014).  

Tidigare så har synen på hur SCM skall bidra till goda kostnadsreduktioner till största del 

fokuserat på att erhålla stora volymer och på så sätt förhandla ned priserna. Idag har dock fokus 

flyttat utanför produktionslinan på grund av att de stora besparingsmöjligheterna finnes utanför 

just produktionslinan (Martin, 2011). Effektivt SCM bygger enligt Zsidisin & Ritchie  (2009) 

på stort utbyte av information, bra samarbete och utvecklade relationer genom hela 

värdekedjan, från råvaruhantering enda ned till slutkunden. Samtliga inom värdekedjan skall 

behandlas som kund, och ses som likvärdigt viktig slutkund (Zsidisin & Ritchie, 2009). Det 

sistnämnda styrks även av (Martin, 2011) s.3 , ”Thus the focus of supply chain management is 

upon relationships with suppliers and customers in order to achieve a more profitable outcome 

for all parties in the chain”.  

Inköp är starkt relaterat till SCM. Genom att arbeta nära sina partners finns mycket att vinna. 

Generellt brukar man påstå att 50 % av ordervärdet består av varan medan resten är 

affärskostnader. Van Weele (2010) menar på att det finns tre områden som påverkar 

besparingen i inköpet mest. Det första är ren förhandling, köpa samma tjänst eller vara för 

bättre pris. Genom närmare samarbete och bättre logistiklösningar inklusive betalningsvillkor 

kan företaget minska rörelsekapitalet och därmed förbättra sin likviditet. Tredje området är att 

genom nära arbeta med sina leverantörer, kan dessa genom gott samarbete bidra till bolagets 

innovationsprocess. (van Weele, 2010) 

Figur 3.1 Illustration av supply chain management (van Weele, 2010). 
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För att erhålla goda leverantörsrelationer skall leverantören integreras i kedjan. Genom modern 

informationsteknik kan de berörda bolagen effektivisera och förbättra sin materialplanering och 

sina leverantörsrelationer. Resultatet av ett nära samarbete som delger inköpsinformationen i ett 

tidigt skede är att leverantören kan påverka den tekniska lösningen på mest effektiva vis. 

Genom att erhålla hållbara lösningar som även leverantören drar nytta av påverkar hela 

värdekedjan positivt. (van Weele, 2010)  

3.2. Byggprocessen 

I detta avsnitt behandlas Terminologi/roller, skeden i byggprocessen, upphandlingsformer och 

inköp av material och underleverantörer. 

3.2.1. Terminologi/roller 

Byggherre 

Byggprojektets beställare är byggherren. Denne kommer i regel även att äga byggnaden eller 

anläggningen efter att byggnationen är färdigställd. Det är byggherren som i beställarens roll 

står för notan. (Nordstrand, 2008) Ett beslut som formar ett byggprojekt markant är vilken 

entreprenad- och ersättningsform projektet skall drivas enligt, det är ett viktigt beslut som bör 

fattas så tidigt som möjligt i projektets gång (Révai, 2012). 

Entreprenader 

I de fall som byggherren väljer att att stå för utförandet i egen regi upphandlas en eller flera 

entreprenörer. Byggnadsentreprenören utför arbeten enligt byggherrens beställning i 

förutbestämd entreprenadform. (Nordstrand, 2008) Entreprenadformen kan grovt delas in i två 

grupper, utförandeentreprenader och totalentreprenader. Den förstnämnda har endast ett 

utförandeansvar vilket betyder att entreprenaden ansvarar för att utföra arbetet helt enligt 

bygghandlingarna. I det sistnämnda fallet har entreprenaden ett funktionsansvar, vilket betyder 

att entreprenaden ansvarar för både projektering och produktionen (Révai, 2012). 

Projektörer 

Projektörerna är de som i ett byggprojekt ansvar för att ta fram en plan och handlingar för att 

uppföra en byggnad eller anläggning enligt byggherrens önskemål. De största aktörerna av 

projektörerna är i regel arkitekten, el- VVS- och byggnadskonstruktörerna. De omnämnda 

aktörerna köps ofta in till projekten som tekniskt sakkunniga konsulter för att hjälpa till med 

projekteringen av konstruktionen som skall uppföras. (Nordstrand, 2008)  
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3.2.2. Regelverk 
På grund av de många risker för missförstånd i byggprocessen finns ett stort behov av klara 

regler hur olika parter skall förhålla sig till varandra (Söderberg, 2011). Nedan förklaras två av 

de tre mest grundläggande reglementen (Söderberg, 2011). 

Avtalslagen, innehåller bland annat regler om slutande av avtal. Avtalslagen påverkar inte 

avtalets innehåll utan endast formerna i avtalsslutandet. Det kan endast påverka innehållet om 

oskäliga villkor finns avtalade. 

Plan- och bygglagen reglerar frågor gällande bygglov, kontroll och tillsyn vid kontrollplaner 

och tekniska samråd med kommun. Plan- och bygglagen reglerar var, och vad som får byggas. 

Allmänna Bestämmelser, AB, har skapats genom samråd mellan de byggande ämbetsverken. 

AB är skapat för att erhålla en rimlig balans mellan avtalande parter i byggprojekt. Tanken är 

att AB skall erhålla en optimal ekonomisk riskfördelning mellan avtalande parter. (Byggandets 

Kontraktskommitté, 2004) Det har skrivits allmänna bestämmelser för de vanligaste 

avtalskombinationerna, tex AB04, mellan beställare och entreprenör och ABK - 09 mellan 

beställare och konsult. (Keskitalo, 2016) 

När byggherren utreder hur och var byggprojektet skall drivas finns det ett flertal lagar och 

regelverk som skall följas (Stintzing, 2005). Utifrån de lagar och byggregler som finns 

stipulerade följer byggprocessen i korthet följande aktiviteter, “utredning program”, 

“projektering”, “byggandsentreprenad” och “förvaltning”. (Cassel & Cassel, 2008)  

För att beskydda vissa känsliga intressen i form av natur och vatten stadgade började man 

arbeta med en fysisk riksplanering. Redan i slutet av 1960-talet initierades initiativet och arbetet 

skulle sedan samlas ihop till riksplaneringens viktigaste resultat, Naturresurslagen från 1987. 

Dessa förordningar måste kommuner beakta vid planläggning enligt Plan- och bygglagen. 

(Nordstrand, 2008)  

Enligt paragraf 1 och 2 i tredje kapitlet i Plan- och Bygglagen skall kommunen ha en 

översiktsplan över hela kommunen. Översiktsplanen skall vägleda och ge den långsiktiga 

inriktningen på kommunens mark- och vattenområden. När en mer sammanhållen bebyggelse 

eller nya särskilda byggnadsverk skall planeras krävs det samordnade detaljplaner. (Nordstrand, 

2008) 
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Detaljplanen är mer detaljerad än översiktsplanen. I översiktsplanen anges bland annat 

genomförande tid, gränser mellan allmänna platser och kvartersmark, husens höjd och placering 

samt lämplig tomtindelning. När detaljplanen är fastställd är den till skillnad från 

översiktsplanen, bindande under genomförandetiden. (Nordstrand, 2008) 

Under modern tid har byggprojekten redan påbörjats innan detaljplanen är satt och byggherren 

får enligt den nya lagstiftningen i PBL 2011 ansöka om så kallat planbesked. Det skall dock 

förtydligas att kommunen innehar monopol i planläggning och har sista ordet i planläggningen. 

När kommunerna skall anslå en detaljplan måste berörda parter få uttrycka sina åsikter i 

beslutet. Detaljplanen ställs ut i tre veckor och under denna tid är det fritt fram att överklaga 

detaljplanen (Kalbro, Lindgren, & Paulsson, 2012)   

Bygglov behöver sökas om det skall utföras ombyggnationer, tillbyggnationer eller 

nyproducerade byggnadsverk. (Kalbro, Lindgren, & Paulsson, 2012) För att erhålla bygglov 

måste ansökan ligga i linje med den detaljplan som finns för området samt i de fall som ett 

gestaltningsprogram har skrivits knytande till detaljplanen uppfylla dessa krav. (Kalbro, 

Lindgren, & Paulsson, 2012) 

Figur 3.2 Bild över planprocessen (Kalbro, Lindgren, & Paulsson, 2012). 
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3.2.3. Byggprojekt 
Det finns en allmän, standardiserad definition av vad ett projekt är, det gäller även för 

byggprojekt. Enligt ISO 8402 (Stintzing, 2005) definieras byggprojekt enligt följande: 

“Project - unique process, consisting of a set of coordinated and controlled activities with start 

and finish dates, undertaken to achieve an objective conforming to specific requirements 

including constraints of time, cost and resources.  

Notes: 

x The organization is temporary and established fo the life of the project. 

x In many cases a project forms part of a larger structure. 

x The project objectives and product characteristics may be defined and achieved 

progressively during the course of the project. 

x The result of a project may be a creation of one or several units of a product. 

x The interrelation between project activities may be complex.” 

Ett klassiskt byggprojekt består allt som vanligast av följande arbetsmoment, byggherren 

beslutar om projektet, produktbestämning, produktframställning och produktanvändning. 

(Nordstrand, 2008) 

 

Figur 3.3 Bild över byggprocessen (Nordstrand, 2008). 

Ett byggprojekt anses starta när idén om att uppföra ett hus, eller en anläggning initieras (Révai, 

2012). Idén om att starta ett projekt övergår till att en byggherre beslutar om att om att gå vidare 

med projektet (Nordstrand, 2008). När beslutet om att gå vidare med projektet är taget påbörjas 

produktbestämningen. Detta skede benämns ofta som projektering och innebär att ta fram 

handlingar som motsvarar byggherrens förväntningar. Med färdiga bygghandlingar kan 

produktframställningen påbörjas, vilket innebär att byggnaden eller anläggningen börjar att 

byggas. Detta skede benämns ofta som genomförandefasen. När byggnationen är klar påbörjas 
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byggprocessens sista skede, produktanvändningen. För att sköta fastigheten eller anläggningen 

korrekt är det viktigt att de angivna drift- och underhållsåtgärder följs. (Nordstrand, 2008) 

I tidiga skeden är kostnaden för att påverka utformningen enligt (Fornstedt, 2012) låg och när 

projektet fortskrider ökar kostnaderna för påverkan av utformning. Snabbast ökar kostnaderna 

för ändringar i produktionsskedet. (Fornstedt, 2012) 

 

Figur 3.4 Kostnader för att påverka utformningen av ett byggprojekt (Fornstedt, 2012). 

3.2.4. Skeden i byggprocessen 

Tidiga skeden 

I det tidiga skedet av ett byggprojekt är det viktigt att en genomarbetad plan arbetas fram. 

Planen skall beskriva hur det förväntade byggprojektet skall förhålla sig till regelverk och 

lokala stadgar som kan komma att beröra projektet. Det är även av stor vikt att underlag för 

vilka sakkunniga, vilken typ av entreprenadform samt myndigheter som kan tänka sig behövas 

inom projektet. (Cassel & Cassel, 2008)  

Efter att projektet erhållit bygglov bör ett bygglovssamråd hållas, på detta möte bör projektörer 

och byggherren vara närvarande. Under mötet skall diverse analyser av projektet göras, 

däribland riskanalyser, dokumentationsriktlinjer samt tillgänglighet- och användbarhetskraven. 

Ju mer förundersökningar man har i början av ett projekt desto större chans är det att projektet 



 

 20 

blir mer effektivt och erhåller större lönsamhet. Anledningen till detta är enligt (Cassel & 

Cassel, 2008) att “fel och brister som upptäcks tidigt kostar en hundradel till en tiondel att 

åtgärda. Därför ger BBR riktlinjer som säger att verifiering ska ske så tidigt som möjligt i alla 

skeden”. 

Enligt Graner (2005) kan nämnder inom politiken, kommunala förvaltningar eller olika viljor 

inom eller mellan byggherrens organisation påverka tiden av en detaljplanprocess. Till följd av 

detta kan omarbetningar eller utredningar krävas som kan vara tidskrävande. I vissa fall stannar 

processen till och med av helt. (Graner, 2005) Även (Andersson & Borgelin, 2012) stödjer att 

planprocessen är komplex, samt att det är problematiskt att generera förutsägbarhet i de olika 

momenten. Det är enligt (Andersson & Borgelin, 2012) många aktörer som hävdar att 

processen tar längre tid än önskat. Enligt (Näslund, 2013) har många aktörer i samhället belyst 

svårigheterna i att förutsäga handläggningstiderna för överklagade av PBL-ärenden  

Geografin påverkar också planprocessen. Eftersom mer hänsyn måste tas i de fall när områden 

redan är tätbebyggda. I dessa fall tar nästan processen dubbelt så lång tid i jämförelse med när 

det skall byggas i de yttre delarna av staden. En annan faktor som står för förseningar är 

överklaganden som svarar för cirka 20 % av den totala tidsåtgången. (Graner, 2005) Enligt 

Näslund (2013) är denna siffra 23 % i landet och 32 % i storstäder. 

Sveriges Byggindustrier gjorde 2012 en undersökning (Fiskesjö, 2013) i hur lång tid 

planprocessen tagit i tio olika projekt. I planprocessen har Sveriges Byggindustrier inkluderat, 

projektstart, programskede, samrådsskede, utställning/granskning, antagandeskede samt 

överklagandeskede. Resultatet av undersökningen är att tidsåtgången för planprocessen varierar 

kraftigt mellan de olika projekten. Vissa projekt har endast tagit någon månad och vissa upp till 

7-8 år. De planprocesser som varit mest tidskrävande har varit de projekt som är i nära 

anknytning till befintlig bebyggelse och är relativt stora. Anmärkningsvärt är att dessa resultat 

enligt Sveriges Byggindustrier stämmer väl överens med andra forskningsprojekt och 

examensarbeten från bland annat fastighetsventenskap på KTH (Fiskesjö, 2013). 

Enligt Fiskesjö (2013) skiljer sig handläggningstiderna i planprocessen avsevärt mellan län, 

inom län och mellan olika år. I och med att varje ärende skiljer sig markant i omfattning och 

detaljeringsgrad är det samtidigt väldigt svårt att jämföra olika ärenden. Ett mål som Fiskesjö 

(2013) konstaterar är att länsstyrelsen behöver arbeta mot mer standardiserade 

handläggningsprocesser och att handläggningstiderna skall vara mer förutsägbara.  

Projekteringsfasen 
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Inom byggprocessen påstår (Orestål & Örnhall, 1998) att projekterings- och 

upphandlingsskedet innehar en av de mer centrala rollerna. (Stintzing, 2005) definierar 

projektering likt följande “Projektering i byggprocessen har flera inriktningar. Dels syftar 

insatserna till att framställa en fullständig immateriell produkt. Dels gäller det att framställa 

beskrivande underlag for upphandling och produktion samt att beskriva drift och underhåll av 

det blivande byggnadsverket och hur det ska användas.”  

Nordstrand (2008) beskriver projekteringen som ett arbete som skall skapa rätt handlingar och 

underlag för att entreprenören skall kunna uppföra de krav och önskemål som byggherren 

ställer. Det viktigaste valet i projekteringsfasen är enligt Orestål & Örnhall (1998) att bestämma 

vilken entreprenadform som skall upphandlas, vilket lägger grunden till det fortsatta arbetet. 

I ett lyckat byggprojekt är det viktigt att projekteringen är väl utförd, vilket kräver ett bra 

samspel mellan samtliga konsulter och projektörer. Samarbetet måste vara nära och 

informationen måste delas aktivt för att förhindra exempelvis kollisioner. Ett exempel på 

kollision är att installationskomponenter kolliderar med varandra, därför är det viktigt att 

samtliga konsulter informerar varandra om sina tilltänkta lösningar. (Nordstrand, 2008)  

Produktion 

Enligt Révai (2012) är syftet med byggstyrningen att byggobjektet skall:  

x ”Bli klar vid rätt tidpunkt 

x Uppnå föreskriven kvalitet 

x Byggas i en bra och säker miljö 

x Genomföras inom ramen för kalkylerade kostnader” 

(Révai, 2012, s. 306) 

Om byggproduktionen skall kunna genomföras som planerat behöver entreprenören enligt 

(Nordstrand, 2008) anskaffa nödvändiga resurser som krävs som exempelvis personal och 

material. Planer och arbetsberedningar skapas och man ser till att arbetsmiljön är bra och att 

den är säker (Nordstrand, 2008). När planerna för de olika skedena för arbetet i byggnationen 

sammanfattas detta enligt Révai (2012) i en huvudtidplan för att arbetet enkelt skall kunna 

följas överskådligt. Viktiga händelser under byggprojektet så som tätt hus, driftsatt anläggning, 

åtgärder för besiktning samt slutbesiktning visas i tidplanen. (Révai, 2012) 

Byggmöten hålls enligt (Révai, 2012) mellan byggentreprenören och beställaren under 

byggskedet där frågor som avser avtalet mellan de två parterna behandlas. Det som beslutas 

under byggmötena kan bli komplement till avtalet mellan parterna och därför är dessa beslut 
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och beskrivningar viktiga och redovisas i protokoll (Révai, 2012). I god tid före slutbesiktning 

bör entreprenören enligt Nordstrand (2008) planera överlämnandet till beställaren. En 

samordnad och välplanerad funktionsprövning av byggobjektets installationssystem bör utföras 

innan byggprojektet går över till drift och förvaltning, för att minska problem vid driftsättande 

av installationer och utrustning. När byggnadsnämnden mottagit dokumentation från kontroller, 

provningar samt andra dokument och handlingar kan dem utfärda ett slutbevis. Detta kan ses 

som ett bevis på att byggherrens åtaganden är uppfyllda. (Nordstrand, 2008) 

Förvaltning  

När byggobjektet överlämnats till byggherren inleds förvaltningsskedet enligt (Nordstrand, 

2008). För att upplevelsen i ett objekt skall vara positiv av brukarna, krävs åtgärder för att 

upprätthålla funktionerna.  

Till drift hör enligt Nordstrand (2008) bland annat mediaförsörjning, vilket innebär energi, 

vatten, värme och kyla, avlopp, tele- och datakommunikation med mera. Även avfallshantering 

hör till drift där sopor och avfall skall tas han om och transporteras bort på ett miljöriktigt sätt. 

Att fastigheten håller ett yttre vårdat skick är enligt PBL fastighetsägarens ansvar och detta hör 

till underhåll. Det gäller att fastigheten har ett bra “grundsystem” och att fastighetsägaren håller 

det i gott skick. En förvaltningsplan är lämplig att upprätta enligt Nordstrand (2008). Där 

återfinns information om ekonomi, teknik, prognoser och analyser om hur man skall bedriva 

underhållet för byggnadsobjektet. (Nordstrand, 2008) 

3.2.5. Upphandlingsformer 

I regel är det enligt Söderberg (2011) tre faktorer som styr valet av upphandlingsform: 

projekttid, ekonomi och risktagande. Definitionen av upphandlingsform i detta fall är:  

“Upphandlingsform = Sättet för anbudsinfordran + Entreprenadform + Ersättningsform” 

(Söderberg, 2011, s. 23) 

Enligt Söderberg (2011) skiljer man mellan “offentlig anbudsinfordran” och “selektiv 

anbudsinfordran”. Annonsering där entreprenörer bjuds in till att lämna anbud kallas offentlig 

anbudsinfordran och generellt skall denna form av anbudsinfordran tillämpas av myndigheter. I 

det fall när byggherren väljer att kontakta en utvald grupp av entreprenörer benämns detta som 

selektiv anbudsinfordran. Om byggherren vill erhålla ett seriöst anbud är det viktigt att den som 

lämnar anbud får erforderlig tid för att lämna en bra anbudskalkyl. Vanligt är dock att 

anbudslämnare använder sig av överslagsmässiga bedömningar eftersom anbudstiden är kort, 

vilket ibland kan medföra ett tillägg för risk adderas till anbudet. (Söderberg, 2011) 
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Det är enligt Söderberg (2011) många olika faktorer som styr valet av upphandlingsform och 

det är därför viktigt att förstå att det mycket sällan finns en enda lämplig utväg. 

Konjunkturläget har en stor påverkan på hur konkurrenskraftiga anbud en byggherre får in. 

Beroende på vilken anbudsform denne väljer kan byggherren få in väldigt konkurrenskraftiga 

anbud och ibland kan seriösa anbud helt utebli. (Söderberg, 2011) Vid utvärdering av anbud 

måste beställaren enligt Nordstrand (2008) granska varje anbud noga. Speciellt avvikelser från 

förfrågningsunderlaget så som egna lösningar, vissa förutsättningar, andra oklarheter eller 

missförstånd. Dessa utreds och komplettering begärs i vissa fall av anbudsgivarna, där de får 

förklara dessa. Genom att prissätta dessa oklarheter kan anbuden göras ekonomiskt jämförbara 

och anbuden kan ställas i en granskningstablå där de sedan nollställs. Den aktör som lämnat det 

mest förmånliga anbudet väljs sedan ut av beställaren, där priset i de flesta fall är styrande. 

(Nordstrand, 2008) 

Enligt Nordstrand (2008) består beställarens anbudsprövning av följande moment: 

 -Anbudsöppning 

 -Anbudsgranskning 

  -Komplettering (eventuellt) 

  -nollställning 

  -förhandling (eventuellt) 

Figur 3.2.5 International contracting (Weele & Puil, 2014) 
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  -värdering 

 -Val av entreprenör 

(Nordstrand, 2008, s. 130)  

För att lyckas med ett byggprojekt är det enligt Söderberg (2011) även av stor vikt att man 

behärskar att skriva avtal. Dessa avtal kommer att bestämma förhållningssättet mellan, 

entreprenören, underentreprenörerna, leverantörerna och konsulterna (Söderberg, 2011). 

Utförandeentreprenad 

Vid en generalentreprenad eller utförandeentreprenad, ansvarar byggherren enligt Nordstrand 

(2008) för att ta fram färdigprojekterade bygghandlingar. I denna upphandlingsform omfattas 

utförande av hela objektet med ett förfrågningsunderlag. Det åligger således enligt Nordstrand 

(2008) entreprenören att anlita hela organisationen som skall uppföra objektet med allt från 

hantverkare, installatörer och underentreprenörer. I vissa fall förekommer det att upphandling 

av entreprenör sker innan projekteringen är färdigställd, under dessa omständigheter kan 

entreprenören i vissa fall hjälpa till med projekteringen. (Nordstrand, 2008)  

 

Vid denna form brukar de som lämnar pris på byggobjektet enligt Söderberg (2011) vanligen 

grunda anbuden på offerter från ett begränsat antal underentreprenörer. Den tilldelade 

entreprenören har efter vunnet anbud möjligheten att pruta på priset från tidigare inkomna 

offerter, samt möjlighet att begära in fler offerter från andra företag. Om en besparing kan göras 

efter vunnet anbud, erhåller således entreprenören mellanskillnaden. (Söderberg, 2011)  

Figur 3.6 Illustration över en utförandeentreprenads organisation (Enström & Jacobson, 2015) 
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Totalentreprenad 

Enligt Nordstrand (2008) låter byggherren endast en entreprenör svara för projekteringen och 

byggandet vid denna upphandlingsform. Standard-, funktions- och andra krav upprättas i ett 

byggnadsprogram som tas fram av byggherren. I en rambeskrivning har byggherren möjlighet 

att precisera egenskaper eller önskemål om utseende av byggobjektet. I anbudsskedet av en 

totalentreprenad tar entreprenören enligt Nordstrand (2008) hjälp av konsulter och arkitekt för 

att ta fram beskrivningar och ritningar som visar konstruktion och utformning av byggobjektet. 

Dessa måste presenteras så att byggherren kan utvärdera att krav och önskemål tillfredsställs. 

(Nordstrand, 2008) 

Söderberg (2011) påstår att en totalentreprenör kan åstadkomma en lägre kostnad för 

färdigprojektering eftersom entreprenören inte behöver ta fram kompletta handlingar som är 

juridiskt bindande, utan menar att det är tillräckligt med handlingar som tillgodoser 

myndigheternas krav.  

Vid en totalentreprenad är det entreprenören som är ansvarig för bygglovshandlingar. Eftersom 

processen för hantering av bygglovet sker sakta i byggnadsnämnden kan en kraftig försening 

drabba entreprenören. Detta medför att förutsättningar som fasader, hushöjder och placering av 

objektet på tomten kan bli låsta vid alternativa lösningar som innehåller större förändringar som 

kan uppstå vid anbud. Detta kan medföra att bygglovet behöver omprövas. En smidigare 

hantering från byggnadsnämnderna gällande totalentreprenader skulle vara angeläget. 

(Söderberg, 2011) 

Figur 3.7 Illustration över en totalentreprenörs organisation (Enström & Jacobson, 2015) 
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Partnering 

Enligt Nordstrand (2008) har de två ovan nämnda traditionella upphandlingsformerna 

kritiserats, Uppfattningen är att byggherrens inflytande är svagt och att de olika inblandade 

aktörerna har strikt avgränsade insatser och andra mål. Således får helheten en mindre betydelse 

för byggprocessen och juridiken tar allt för stor plats. Partnering som upphandlingsform har 

blivit allt vanligare och speciellt vid stora projekt, när entreprenör och byggherre kan samarbeta 

i tidigt skede. (Nordstrand, 2008) Enligt Söderberg (2011) är definitionerna av partnering 

väldigt många. Upphandlingsformen är dock ett sätt att skapa samarbete mellan aktörer i 

byggprocessen, så som entreprenörer, konsulter och beställare där yrkeskunskap från dessa 

parter kan utnyttjas redan tidigt i processen. Denna form kräver att inblandade aktörer inte skall 

främja den kortsiktiga egna ekonomin i första hand, utan att projektet skall gagnas, något som 

även kräver beställare som är mycket professionella. Vid arbetet under produktionen utförs 

upphandlingar av leverantörer och underentreprenörer gemensamt, samtidigt som ekonomin 

redovisas öppet. Det utförs även noggrann uppföljning av projektets utveckling rörande tid- och 

ekonomisk aspekt. (Nordstrand, 2008) 

Projektutveckling 

Detta är egentligen inte en entreprenadform menar Nordstrand (2008) eftersom den innebär att 

egna resurser finns hos byggherren för att utföra byggproduktionen. Många stora 

byggentreprenörer utvecklar egna projekt vilka är viktiga ur avkastningssynpunkt. (Denna form 

benämns som projektutveckling).  

Vid projektutveckling anskaffas fastigheter som byggs om eller renoveras, alternativt mark där 

bostäder sedan kan uppförs för att hyras ut eller säljas. I vissa fall av bostadsbyggande kan 

försäljning av småhus eller bostadsrätter ske redan innan byggnation. (Nordstrand, 2008) 

3.3. Inköp av material och underentreprenader 

En byggentreprenörs arbetsplatskostnader består enligt Nordstrand (2008) mellan 50 och 80 % 

av inköp av underentreprenader och material, detta kan dock variera kraftigt. Det är således en 

viktig aktivitet för entreprenören att göra upphandlingar på ett effektivt sätt. I allt större 

omfattning samarbetar numera grossister, distributörer och tillverkare med entreprenörer för att 

nå en förbättrad total logistik. Mellan byggvaruleverantörer och entreprenörer kan ramavtal 

slutas där villkor för vissa varor under en längre tid bestäms. Detta kan ske lokalt, inom en 

region eller över hela landet. En förenkling för entreprenören som endast behöver omfatta 

avrop. (Nordstrand, 2008)  
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Enligt Nordstrand (2008) har utvecklingen av e-inköpsverktyg, en ökad import av byggvaror 

från andra länder och hanteringen av material i större utsträckning flyttas till fabrik, vilket har 

medfört att byggföretagen under början av 2000-talet har krävt en förstärkning inom deras 

inköpsorganisationer. Inköpsfunktioner med inköpsspecialister återfinns hos stora företag, dels 

centralt men även ute vid produktionsavdelningarna. Dessa specialister är även involverade i 

anbudsarbetet, dels genom infordran av offerter och anbud men även vid utvärdering av dessa. 

(Nordstrand, 2008) För att kunna planera för offerttid, upphandlingstid och leverans tid är det 

enligt Révai (2012) viktigt att kunskaperna om marknadsläget är aktuella. En strävan finns 

enligt Nordstrand (2008) att inköparna skall stå för samtliga upphandlingar och att avropen 

skall ske från arbetsplatserna, något som kräver ett tätt samarbete med byggarbetsplatserna.  

3.3.1. Inköp i produktionsskede 
Vid produktionsstart upprättas enligt Nordstrand (2008) en inköpsplan där ansvarsfördelningen 

framgår över vem som gör vad samt vid vilken tidpunkt. Vid val av vilka UE som skall få 

lämna ett anbud utför entreprenören bedömningar av vilka företag som kan klara av de krav 

som ställs gällande främst, miljö- och kvalitetssäkring. Ett förfrågningsunderlag upprättas av 

inköparen innehållande beskrivningar och ritningar som leverantören eller underentreprenören 

skall leverera. Det innehåller även administrativa föreskrifter som gäller samt andra villkor som 

leverans eller entreprenadvillkor. Efter att förfrågningsunderlag skickats ut sammanställs 

inkomna anbud och jämförs. Extra fokus vid jämförelsen av inkomna anbud gäller avvikelser 

från förfrågningsunderlaget, som inköparen värderar. Den underentreprenör eller leverantör 

som lämnat anbud med lägst pris sett till totalkostnad erhåller sedan en beställning. 

(Nordstrand, 2008)  

3.4. Kommunikation och möten 
Eftersom informationen som delas i de tidiga skedena sker via kommunikation och möten, 

återfinns en kortare studie kring detta i följande avsnitt. 

3.4.1. Kommunikation 
Internkommunikation inom organisationer är otroligt viktig för att en organisation skall fungera 

effektivt. Det är viktigt att veta hur informationen skall presenteras, av vem informationen skall 

presenteras och till vem som informationen skall presenteras. Det är inte bara mottagaren utan 

det är även sändaren som skall ställa höga krav på kommunikationen. I en organisation med 

hög grad av decentralisering bör kraven på kommunikationen vara extra hög. (Strid, 2009) 

I stora decentraliserade organisationer finns det stora risker att avdelningar inom organisationen 

blir för inramade och inte ser till hela organisationens bästa. God kommunikationer om 
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gemensamma mål och syften är medlet för att driva hela organisationen mot samma mål och 

inte bidra till suboptimering. (Strid, 2009) 

3.4.2. Möten 
För att skapa informationsrika och effektiva kommunikationsvägar såsom möten måste 

deltagarna känna sig engagerade i ämnet. Genom att deltagarna har information att delge 

uppstår engagemang som utvecklar kommunikationen. En metod för att öka engagemanget i en 

kommunikationsform som möten är att öka nyttan av mötet. När en deltagare drar nytta av 

informationsdelningen kommer deltagarens engagemang att öka vilket sedan bidrar till bättre 

kommunikationer. Andra metoder för att öka mötets effektivitet är att få varje enskild deltagare 

att känna sig inkluderad och att informationen som delas är komplett. (Strid, 2009) 

 

Strid, (2009) har listat fyra generella faktorer för att öka deltagandet i möten. 

x Det skall finnas ett reellt syfte med sammankomsten 

Man skall inte hålla möten regelbundet om det inte behövs, i så fall skall man 

ställa in mötet. 

x Det skall finnas ett behov för medarbetarna att delta 

Mötet skall vara värdeskapande för samtliga, inte bara till ledningen 

x Mötet skall vara strukturerat utan att vara alltför formellt 

Deltagarna skall veta vad som skall avhandlas men strukturen får inte vara för 

formell och låst. 

x Antalet deltagare skall inte vara större än att alla kan delta 

I många fall är det bättre att hålla möten i mindre grupper för att ta tillvara på 

samtliga åsikter mer effektivt. 

Från en undersökning som Novus (2012) gjort på beställning av Unionen har 871 chefer blivit 

tillfrågade hur de upplever möten. Undersökningen täcker hela Sverige och hela åldersspannet 

har blivit intervjuade. De tillfrågade har fått ta ställning i tolv frågor. De mest 

anmärkningsvärda och relevanta frågorna och svaren från undersökningen presenteras nedan: 

x ”Hur många möten har du en normal vecka?” 

o I genomsnitt sitter man på 6 möten per vecka.. 

x ”Hur många timmar sitter du i möten en normal vecka?” 

o 28 % sitter i möte 1-4 timmar per vecka. 
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o 27 % sitter i möte 5-8 timmar per vecka. 

o 20 % sitter i möte 9-12 timmar per vecka. 

o 10 % sitter i möte 13-16 timmar per vecka. 

x ”Ungefär hur stor andel av mötena du har en normal vecka brukar du uppleva som 

meningsfulla och effektiva?” 

o 44 % anser att under 50 % av mötena är meningsfulla och effektiva. 

o 39 % anser att 51-75 % av mötena är meningsfulla och effektiva. 

o 17 % anser att 76-100 % av mötena är meningsfulla och effektiva. 

x ”Hur stor andel av mötena upplever du har uttalat syfte och resultatmål? 

o 17 % anser att under 25 % av mötena har ett uttalat syfte och resultatmål. 

o 30 % anser att 26-50 % av mötena har ett uttalat syfte och resultatmål. 

o 30 % anser att 51-75 % av mötena har ett uttalat syfte och resultatmål. 

o Resterande anser att 76-100% av mötena har ett uttalat syfte och resultatmål. 

x ”Händer det att du sitter och pysslar med annat, t ex mobilen, under möten?” 

o 55 % anser att de pysslar ibland pysslar med annat under mötena. 

x ”Brukar du försöka undvika möten som inte känns meningsfulla?” 

o 92 % anser att de ibland eller ofta försöker undvika möten som inte känns 

meningsfulla. 

x ”Vilken tid för möten tycker du fungerar bäst?” 

o 81 % anser att bästa mötestiden är morgon eller förmiddag. 

x ”Försöker du minska ner på tiden du lägger på möten, genom att t ex använda digitala 

forum eller e-post?” 

o 77 % svarade ja på ovanstående fråga. 

o Anmärkningsvärt är att fördelningen ser lika ut över både ålder och geografisk 

spridning. 
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4. Fallstudie 

Detta kapitel beskriver den studie som utförts för att se hur organisationen arbetar och vilka 

roller och verktyg som existerar. För att kartlägga dessa faktorer har information hämtats från 

främst intervjuer samt organsisationens egna intranät.  

4.1. Organisation 

Sekretess 

 

4.2. Roller 

Sekretess 

4.3. Kommunikation och information som används i dagsläget 

Sekretess 

4.3.1. Marknadsverktyg 
Sekretess 

4.3.2. Kalkylprogram 
Sekretess 

4.3.3. Marknadsmöten 
Sekretess 

4.3.4. Loggmöten 
Sekretess 

4.3.5. Projektloggen 
Sekretess 

4.4. Orkanisationens inköpsprocess  

Sekretess 

4.4.1. Centraliserade projektspecifika inköp 

Sekretess 

4.5. Intervjustudie 

Sekretess 
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4.5.1. Projekt i tidiga skeden 

Sekretess 

4.5.2. Initial kontakt med inköpsspecialist 

Sekretess 

4.5.3. Olika arbetssätt 

Sekretess 

4.5.4. Marknadsmöten 

Sekretess 

4.5.5. Loggmöten 

Sekretess 

4.5.6. Projektloggen 

Sekretess 

4.5.7. Marknadsverktyget 

Sekretess 

4.5.8. Kalkylprogrammet 

Sekretess 

4.5.9. Uppfattningen om CIE 

Sekretess 

4.5.10. Förbättringsförslag 

Sekretess  
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5. Analys 
I detta kapitel vävs teori från litteraturstudien samman med resultaten från fallstudien. 

Analysen är utförd enligt den induktiva modellen. 

5.1. Inköp i tidiga skeden 
Sekretess 

5.2. Projekt i tidiga skeden 

Sekretess 

5.3. Problematiken i byggprocessen  
Sekretess 

5.4. Planeringsverktyg 
Sekretess 

5.5. Informationsflöden och ansvarsdelegering 

Sekretess 

5.6. CIES arbetssätt 

Sekretess.  
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6. Slutsats & Diskussion 
I detta kapitel presenteras svar på forskningsfrågor, flertalet förslag på hur planeringen kan 

förbättras samt en diskussion.   

6.1. Svar på forskningsfrågor 

Genom att besvara forskningsfrågorna erhålls en god överblick över organisationen och dess 

arbetssätt. Svaren på dessa frågor är grunden till förbättringsförslagen. 

6.1.1. Forskningsfråga 1 
Hur erhåller den centrala inköpsenheten information om kommande projekt och vilka verktyg 

används för att presentera den?  

Sekretess 

6.1.2. Forskningsfråga 2 
Hur nyttjar linjeverksamheten, i de olika regionerna, den centrala inköpsenhetens expertis 

inom projektspecifika inköp?  

Sekretess 

6.1.3. Forskningsfråga 3 
Vilka problem finns i dagsläget som gör det svårt att kunna planera för kommande projekt? 

Sekretess 

6.2. Förbättringsförslag 

Sekretess 

6.3. Förväntat resultat av föreslagen förbättring 
Sekretess 

6.4. Diskussion  

Sekretess 

6.5. Validitet, reliabilitet, generaliserbarhet och trovärdighet 

De intervjuade har ansetts vara relevanta av både beställaren och de skrivande, eftersom de är 

kunniga inom det studerade området. Källor har granskats, tydliga referenser med referenslista 

har använts samt att intervjufrågor och intervjusvar har bifogats. Med ovan nämnda information 

anser författarna att reliabiliteten är god. Bedömningen av reliabiliteten baseras på om samma 

personer intervjuas igen eller om nya väljs. Väljs nya personer anses reliabiliteten vara mindre 
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god. Även validiteten anses vara god eftersom frågeformulär till intervjuer kontrollerats av 

beställaren innan intervjuerna startade. Även kontinuerlig uppdatering av resultatet rapporterats 

till beställaren.  

Rapporten kan generaliseras till en viss grad av säkerhet för stora byggbolag med centraliserad 

inköpsenhet. Trovärdigheten är enligt författarna god, eftersom förbättringspotential finns samt 

att stora fördelar för organisationen kan uppnås vid bra hantering av projekt i tidiga skeden.  

Studien skulle gynnats av en mer kvantitativ del, i form av att de intervjuade även skulle 

erbjudits möjligheten att svara på en enkätundersökning. Detta skulle medfört mer mätbara 

resultat. Överlag är författarna nöjda med val av metod. Valet att använda semistrukturerade 

intervjuer anses särskilt bra, eftersom många intervjuer gett författarna värdefull information de 

annars kunnat gå miste om. På grund av att det har genomförts många intervjuer samt att 

författarna ställt många semistrukturerade frågor har resultatet varit svårt att strukturera för att 

uppnå bästa tydlighet. Däremot anser författarna att den valda metoden var den mest lämpliga 

för att presentera alla de intervjuades syn på problem och lösning. 

Sekretss 

6.6. Förslag på fortsatt forskning 

Sekretess 
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