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Sammanfattning 

Byggmaterialmarknaden i Sverige uppfattas idag som oligopolisk där ett fåtal företag 

dominerar en stor del av marknaden. Nya inköpsvägar för material kan öka konkurrensen och 

förändra villkor för aktörer i branschen. Flera utredningar menar på att import är en sådan 

inköpsväg som kan förändra den nuvarande prisstrukturen. Men för företag som ser import 

som en möjlighet kommer även ny problematik som måste hanteras.  

Företaget Midroc har ett stort intresse i att utreda möjligheten för att köpa in färdiga 

betongstommar från andra sidan Östersjön. Rapporten syftar främst till att undersöka och 

utvärdera olika leverantörer av betongelement i utlandet och på så sätt samtidigt undersöka 

möjligheterna för import. 

Genom intervjuer, litteraturstudier och enkäter till inköpare samt lokala leverantörer har 

kritiska faktorer tagits fram. Dessa innefattar bland annat teknisk standard, garantier, transport 

och risker. Det kom fram tidigt i studien att det finns en diskrepans mellan de tekniska 

standarder som tillämpas i Sverige jämfört med andra länder. Detta måste naturligtvis tas i 

särskild hänsyn så att produkterna som köps in är godkända att användas i Sverige. Ett sätt att 

säkerställa detta är att köpa betongprodukter som är certifierade med BBC-märket.  

Ett formulär med frågor upprättades, frågorna var menade att ge en inblick i vad företagen 

erbjuder och hur de arbetar. Prisfrågor har inte tagits med då det var omständigheterna kring 

ett internationellt inköp som var av störst intresse. Det har dock kommit fram att priset för 

betongstommar i Baltikum kan vara 20-30 % lägre än de nationella priserna.  

Företag i Polen och Baltikum kontaktades via telefon och på mejl, dessa fick möjlighet att 

svara på frågeformuläret. Företagen som svarade hade aktuella projekt i Sverige och hade 

fortsatt intresse av att utveckla sin marknad. Utifrån svaren som gavs har en 

leverantörsvärdering tagits fram för att värdera de leverantörer som passar företaget. Syftet 

var att försöka avgöra om det var lämpligt att gå vidare med leverantören. 

Det faktum att alla företagen redovisade ett pågående samarbete med flera byggföretag i 

Sverige, att flera av företagen är både vana och villiga att arbeta enligt allmänna 

bestämmelser, att de erbjuder helhetslösningar osv. visar på att möjligheterna för lyckad 

import är goda.       

 

 

Nyckelord: Internationella inköp, Bygg, Stomelement, Import, BBC, Betong, Leverantör. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

The construction material market in Sweden is considered today to be oligopolistic where few 

companies dominate the market. New ways of procuring materials could increase the 

competition and change the terms for all the actors. Studies have shown that import is one of 

those new ways of procuring materials, thus altering the current price structure. But 

companies that consider importing materials will face problems that need solving.  

The company Midroc has shown great interest in investigating the possibility for purchasing 

precast concrete structural elements from overseas. The main purpose of this report is to 

investigate the possibilities of importing and evaluating potential suppliers. 

Through interviews, literature and inquiries to sales managers and local suppliers, important 

factors have been identified, such as standards, warranties, transportation and financial risk. A 

significant finding was that there are technical standards that differ between countries which 

can impede import. One way to surpass this is to look for concrete products which are 

certified with the BBC mark. 

A questionnaire was made which was meant to give useful information about what the 

company offers and how they work. Price was not included due to the fact that the main 

interest was the circumstances around an international purchase. However, it has emerged that 

concrete structural elements in the Baltic States could be 20-30 % cheaper than Swedish 

products. 

Suppliers in Poland and the Baltic states were phoned and e-mailed. The suppliers that 

answered were all currently working in Sweden and interested in increasing their export. A 

supplier assessment was made which is based on the answers.  

The fact that all companies were currently cooperating with construction companies in 

Sweden, show that they are familiar with Swedish regulations and often are able to offer an 

overall solution. This indicates that the possibilities of importing precast concrete elements to 

Sweden are good.  

 

  



 

 

 

  



 

 

Förord 

Detta examensarbete har varit mycket lärorikt och gett lärdomar som kommer att bestå. 

Författarna vill tacka alla personer som ställt upp på intervjuer och tagit sig tid att svara på 

frågor. Vi vill också rikta ett stort tack till Anders Soldan och Mikael Hallström på Midroc för 

handledarskapet under arbetets gång, samt Seth Jonsson akademisk handledare. Dessutom 

måste vi också tacka våra föräldrar som försett oss med en konstant ström av matlådor vilket 

höll oss vid liv under projektet.  
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1. Bakgrund 
 

Världen blir idag alltmer globaliserad, där affärer och avtal ingås med större enkelhet, detta är 

intressant, särskilt i byggbranschen. Som det ser ut idag är branschen konservativ och de 

internationella inköpen relativt få.  

Företaget Midroc Project Management som denna rapport gjorts i samarbete med är ett 

medelstort byggprojektledningsföretag som 2013 omsatte ca 500 mkr. Det är av intresse för 

dem att undersöka möjligheterna för import av betongstomelement från utländska leverantörer 

det vill säga frågor med standarder, garanti, transport osv. Idag arbetar Midroc med svenska 

leverantörer av betongstommar. Prefabricerade betongstommar är en stor ekonomisk post i 

projekten som man nu vill utreda om den går att reducera.  

Det har visat sig att det finns företag som jobbar med internationella inköp av byggmaterial, 

om än inte många och oftast de större aktörerna (Sveriges Byggindustrier 2012). Rapporten 

från Sveriges byggindustrier visar tydliga möjligheter till lägre kostnader genom inköp från 

utlandet, till exempel genom att priskonkurrens kan sporra de lokala tillverkarna till att 

effektivisera sina led och sänka priser.  

Det finns dock svårigheter med internationella inköp, ofta handlar det om miljö- och 

kvalitetsfrågor, men även tekniskt regelverk kring produkterna.  

En tidig fältundersökning där författarna ringde runt till olika företag gav en fingervisning om 

hur det såg ut i branschen. Många företag svarade att de inte har köp från utlandet eller att de 

har få köp därifrån. Detta kan antas bero på rädsla och okunskap om hur man gör inköp från 

andra länder, däremot uttryckte en hel del företag intresse eller var åtminstone öppna för idén 

med internationella inköp.  

En inledande litteraturstudie visade också att det inte skrivits många rapporter i ämnet.  

 

1.1 Syfte  

 

Syftet är att redogöra möjligheterna för internationella inköp av betongelement samt redovisa 

leverantörsstrategier. Utifrån viktiga faktorer som kommer fram under studien ska ett system 

för leverantörsvärdering upprättas. 

1.2 Frågeställning 

 

Frågeställning för projektet: 

 Vilka möjligheter finns det med internationella inköp av stomelement? 

 Vad bör man ta hänsyn till vid internationella inköp? 
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1.3 Avgränsningar 

För att rapporten ska bli genomförbar bör en specifik produkt eller produkttyp studeras. 

Midroc har velat att det ska vara prefabricerade betongelement. Priset är en viktig variabel 

men behandlas inte i denna rapport, primärt för att det är projektbaserad men också på grund 

av att priset är förhandlingsbart samt skiljer sig beroende på när priset tas in. Rapporten måste 

ta hänsyn till miljöaspekter vid import utan att dyka in alldeles för mycket i specifika 

miljöfrågor. Dessa faktorer behandlas dock mest översiktligt, däremot ska 

leverantörsvärderingen utifrån svar på frågorna om transportavtal, ledningssystem osv. utgöra 

en större del av studien. På grund av den geografiska närheten ansågs det praktiskt att 

begränsa undersökningen till EU-länderna i Baltikum och Polen.   

1.4 Metod  

1.4.1 Litteraturstudie 
  

Tidskrifter, standarder (SS-EN standarder genom tjänsten e-nav) och böcker studerades för att 

få en bättre förståelse om handel och betongelement. Informationssökningen gjordes på KTH 

bibliotekets databaser enligt informationssökningens principer som vi fick ta del av under 

kursens gång. Bland annat så söktes det på ord som internationell handel, internationella 

inköp, utlandsinköp, import* byggelement, import* bygg*. Litteratur om inköpsmodeller, 

försörjningsstrategier osv. Kraljic-matrisen används för att bestämma leverantörsstrategin.  

1.4.2 Intervjuer  

 

Intervjuer hölls med tjänstemän på olika företag alla med anknytning till antingen inköp eller 

specialister på betong och betongelement. De första intervjuerna hölls med öppen struktur för 

att syftet var att få förståelse om ämnet. Målet var också att undvika ja och nej svar 

(Intervjuteknik, 2007). Senare i studien blev möten och intervjuer mer strukturerade med ett 

allt klarare syfte om vilken kunskap som ville erhållas. Ett frågeformulär mejlades till de 

utländska leverantörerna som svarade på frågorna angående intresse för export, transport, 

kvalitésystem, klassificeringssystem och miljöarbete. 

 

1.5 Midroc 

Midroc är en koncern som grundades av Mohammed Al-Amoudi med ett brett fält och 

etableringar i Europa, Mellanöstern och Afrika. De tre stora verksamheterna som Midroc 

arbetar med är Bygg, Energi och Industri. 

Midroc Project Management är en del av Midroc Europe, som är en heltäckande partner inom 

områdena fastighet, bygg, industri och miljö. Målet är att stärka kundens konkurrenskraft och 

att genom hållbara lösningar och nytänkande vara med och bidra till en bättre framtid. 
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Verksamheten är internationell med Sverige som utgångspunkt. Midroc Europe  har 2800 

medarbetare och under 2012 omsatte de 4 miljarder kronor.  

Midroc Project Management var tidigare en renodlad konsultfirma men har gått till att bli mer 

entreprenad inriktade. De erbjuder både konsult- och entreprenadtjänster 

(www.mpm.midroc.se). 

2. Litteraturstudie 

2.1 Inköpsteori 

Nedan följer ett kapitel som tar upp den teori som används i analysen och som ger rapporten 

en utgångspunkt. Först ges en teoretisk beskrivning av inköpsmodeller och 

leverantörsstrategier utifrån Kraljic matrisen. Senare så beskrivs produkten som är av 

intresse. Senare behandlas även frågan om regelverk, certifiering, standarder och 

tillämpbarheten av utländska betongelement i Sverige. 

2.1.1 Inköpsmodeller och inköpsprocesser 
 

Det finns generellt sätt två olika inköpsmodeller. Den ena kallas för den klassiska 

inköpsmodellen och den andra kallas för den moderna inköpsmodellen. Den klassiska 

inköpsmodellen innebär att man först specificerar det behov som skall fyllas, därefter skall 

leverantörerna tillfrågas och jämföras. Genom att låta leverantörerna tävla med varandra så 

pressas priset. 

 Genom att följa det klassiska inköpssättet uppnås några effekter: 

 Köp nära källan, det vill säga så längst bak i förädlingskedjan. 

 Bli aldrig beroende av en leverantör. I varje ögonblick ska det vara möjligt att 

byta leverantör. 

 Missköter sig en leverantör byts den genast ut. 

 Leverantörerna måste reducera sina egna kostnader för att vara 

konkurrenskraftiga. 

 Samspelet mellan köpare och säljare kommer huvudsakligen att ägnas åt 

fördelningsproblem. (Gadde & Håkansson, 1993) 

Den moderna inköpsmodellen innebär att köparen och säljaren “investerar” i varandra och 

skapar en relation. En viktig utgångspunkt hos det moderna inköpssättet är att priset skall 

reflektera hela relationen mellan köparen och säljaren till skillnad från det klassiska sättet där 

priset reflekterar de givna produktionsförutsättningar. 

Det moderna inköpsättet karaktäriseras sålunda av: 

 Långsiktighet 

 Bredd 

 Anpassningar 
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 Tekniskt innehåll 

 Samarbete (Axelsson & Laage-Hellman, 1991) 

 

Figur 1. Sammanfattning av inköpsfilosofierna (Axelsson & Laage-Hellman, 1991). 

 

2.1.2 Kraljic-matris 

 

Kraljic-matrisen är en modell som används för att ett företag ska kunna klassificera sina 

produkter och leverantörer. Modellen grundar sig på två variabler, inköpets påverkan på 

företagets vinst och på leveransrisk. Den första handlar om hur en given vara påverkar 

kriterier som materialkostnader, totala kostnader, inköpsvolym, påverkan på produktkvalite 

och tillväxt. Ju större volym och summor pengar som är inblandade, desto större påverkan har 

inköpet på företagets vinst. Den andra variabeln, vägs mot kriterier som produkttillgänglighet 

på lång och kort sikt, tillgängliga leverantörer, kostnader för att byta ut en leverantör. Den 

handlar såvida om hur leverantörsmarknaden ser ut (Van Weele, 2010). 

 

Produkterna delas upp i 4 olika kategorier. Med hjälp av matrisen kan inköparen utveckla 

olika strategier för de leverantörer som företaget arbetar med. 
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Figur 2. Kraljic-matrisen 

 Rutinprodukter är produkter med få tekniska eller handelsmässiga problem. Inköpet 

är inte av stor betydelse för företaget och det finns många leverantörer, till exempel 

enklare transporter, glödlampor m.m. 

 

 Hävstångsprodukter är produkter som kan köpas från olika leverantörer och har stor 

betydelse för företaget. Karakteristiskt för situationen är att köparen har stor frihet att 

välja mellan leverantörer, till exempel en standardreservdel.  

 

 Flaskhalsprodukter är produkter som har inte så stor betydelse för företaget men kan 

endast fås av ett fåtal leverantörer. Leverantören är generellt sett dominerande i 

relation till kunden vilket kan leda till höga priser, till exempel bitumenolja. 

 

 Strategiska produkter är produkter som har stor betydelse för företaget och levereras 

ofta enligt kundens kravspecifikation. Kommunikationen och interaktionen mellan 

kunden och leverantören är vanligen intensiv, till exempel asfaltentreprenad (Van 

Weele, 2010). 
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2.2 Prefabricerade stomelement 

Betong används idag i ungefär 60 % av all infrastruktur i världen, detta på grund av att 

betongen är ett material med hög hållfasthet, beständighet och formbarhet. 

Betong består av tre huvudingredienser, cement, ballast och vatten. Cement + vatten kallas 

även för cementpasta och fungerar som ett lim för att binda ihop ballasten. Betongens 

egenskaper bestäms främst av vattencementtalet (vct) som anger kvoten mellan mängd vatten 

och cement. Grovt kan man säga att ju lägre vct desto högre hållfasthet (men sämre 

bearbetbarhet). 

Delmaterialen blandas i en betongblandare tills betongen är likformig. Betongen är i det läget 

trögflytande och har endast ett par timmar innan det börjar brinna (härdas). Inom denna tid så 

måste betongen placeras i formen och bearbetas igenom vibrering så att den fyller ut formen 

och omsluter ingjutningsgods, armering etc. (Burström, 2005) 

Det finns två huvudgrupper av produktionssätt vad gäller betong, platsgjuten och 

prefabricerad betong. Denna rapport berör prefabricerade betongelement och kommer därför 

att gå in mer djupgående i den processen. 

Prefabricerade stomelement är betongelement som har gjutits i fabrik, dessa har genomgått 

hela gjutnings -och härdningsprocessen under kontrollerade former. Detta innebär att 

betongelementen tillverkas i fabrik för att sedan transporteras till den verkliga arbetsplatsen. 

När flera projekt samproduceras ger detta skaleffekter. (www.svenskbetong.se) 

Denna rapport kommer att handla om skalväggar, plattbärlag (filigranbjälklag), massiva 

väggar, trappor och dylikt, då Midroc visat intresse för sådana betongelement.    

 

 

Figur 3 -  Foto på skalvägg uppifrån, plattbärlag. Plats: Kv.Rödlöken, Huvudsta. 
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2.3 Regelverk 

Det finns övergripande regelverk från CEN (Commite Europeen de Normalisation) gällande 

prefabricerade betongelement. Sverige som medlem i EU har förbundit sig att lämna sitt 

nationella regelverk(Boverkets konstruktionsregler, BKR) för att arbeta efter Eurokoder. 

Dessa trädde i kraft den 24 april 2011 och blev fullt tillämpliga 1 juli 2013. Dessa Eurokoder 

ger dock utrymme för nationella val (Nationally determined parametres, NDP). Detta innebär 

att regelverket inte är helt harmoniserad och att en importör av byggmaterial får se upp så att 

materialen är godkända i det land de används. 

Förutom det så finns det en byggproduktförordning som stipulerar att byggprodukter ska ha 

en prestandadeklaration och vara CE-märkta (Boverket 2013). 

2.3.1 Standarder 

 
Frågan med överensstämmelse av standarder är kanske den viktigaste frågan när man ska 

köpa byggelement från utlandet. Om man använder sig av produkter som inte är kontrollerade 

så riskerar man i värsta fall att elementen inte håller. Byggherren ansvarar för att korrekta 

material används enligt svenska normer, förutom de viktiga tekniska krav som måste 

uppfyllas finns även miljökrav som måste tas i hänsyn. Det Sverige specifika 

certifieringssystem som här ska behandlas går under namnet BBC-certifiering och ägs av 

företaget Nordcert. Företaget i sig ägs av svenska branschorganisationer genom två ideella 

stiftelser, Stiftelsen Betong och Ballastindustrins Kvalitetsutveckling (SBBK) och Stiftelsen 

för Byggstålskvalitet. (www.nordcert.se) 

2.3.2 CE-märkning 

 

CE-märkning är ett krav från och med 1 juli 2013 för de byggprodukter som omfattas av en 

europeisk harmoniserad standard (hEN). Det finns drygt 430 (Boverket 2013) sådana i 

dagsläget och ännu fler är på gång.  För att kunna välja rätt produkter är CE-märkningen till 

stor hjälp då man kan vara säker på att uppgifterna om egenskaperna grundas på tillförlitliga 

bedömningar. CE-märkningen anger om produktens prestandadeklaration är angiven enligt 

EUs normer så att produkten blir lätt att jämföra. Nationella val gör dock att man inte kan anta 

att produkten är godkänd för konstruktion för att den är CE-märkt, hänsyn måste ta tas till 

parametrar som CE-märkningen inte berör. 

Eftersom kraven är mycket specifika när det kommer till bärande betongelement så finns det 

certifieringsorgan som arbetar med att certifiera företag enligt svenska normer (Boverket 

2013).  
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2.3.3  BBC-certifiering 

 

BBC-certifiering är en produktionskontroll som avser förtillverkade betongprodukter till 

bärverk. I Sverige måste svenska byggnadsregler med nationella val beaktas när man 

tillämpar Eurokoder. Som ett hjälpmedel för att rätt produkter ska kunna väljas finns på 

marknaden en certifiering som avser att kontrollera olika typer av materialegenskaper (till 

exempel frostbeständighet), materialdeklarationer (t.ex. att ingående komponenter också är 

CE-märkta) och att kvalitén är på den nivå som föreskrivs. I slutändan är det byggherren som 

ansvarar för att byggmaterialet är i enlighet med regelverket. 

Det finns två sätt att säkerställa att en förtillverkad betongprodukt är godkänd för den svenska 

marknaden: 

1. Att den är CE-märkt om den ingår i en harmoniserad produktstandard. Produkten kan 

sedan behöva kompletteras med BBC-märkning om nationella val spelar roll i 

dimensioneringen. 

2. BBC- certifiering av produkter som inte omfattas av en harmoniserad europeisk 

produktstandard[1]. Certifieringen bygger på grundkraven i EN 13369 (Förtillverkade 

betongprodukter-gemensamma regler) kompletterad med svenska nationella krav.  

Nordcerts största marknad är Sverige, men företag i utlandet blir en allt större del av 

verksamheten. Nordcerts revisorer åker ut till fabriker antingen i Sverige eller i utlandet och 

gör produktionskontroller och stickprov på material. 

Om ett entreprenadföretag i Sverige har intresse av att köpa betongelement från ett annat land 

så vill de ofta att tillverkningsföretaget i det andra landet certifierar sig mot BBC.  Ifall 

tillverkarna har intresse av att fullfölja detta så tar de själva kontakt med Nordcert som då 

startar certifieringsprocessen.  Vid ett fabriksbesök så görs kontroller av produktionen och av 

det material som används i tillverkningen av betongelementen. När genomgången är klar och 

förbättringsförslag getts så följer Nordcerts revisorer upp arbetet två gånger per år 

(www.nordcert.se). 
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2.4 Risker med internationella affärer 

Det finns många olika typer av risker med internationella inköp, det kan röra sig om 

produktrisker, politiska risker, kommersiella risker, logistiska risker och valutarisker. Vidare 

behandlas dock endast ekonomiska risker som anses som de mest relevanta sett utifrån de 

länder rapporten riktar sig in på (Grath, 2004). 

Produktrisker är sådana risker där produkten ej är i enlighet med det som avtalats, till 

exempel prestanda, livslängd eller underhålls- och serviceansvar. 

Politiska risker är sådana risker som orsakas av politisk instabilitet i ett land vilket kan 

hindra ett företag att fullfölja sina kontraktsenliga skyldigheter, till exempel statskupper, krig, 

etniska konflikter. 

Kommersiella risker innebär att motparten inte kan eller vill fullfölja sina skyldigheter, till 

exempel om företaget går i konkurs eller om de inte fullgör sina skyldigheter enligt uppgjort 

avtal. 

Logistiska risker innebär att riskerna med transporter ökar med längre transportsträckor, till 

exempel att produkterna fuktskadades eller dylikt. Reglering avtalas med till exempel 

Incoterms, men de allvarliga konsekvenserna är snarare tidsfördröjningar som försenar hela 

projektet. 

Valutarisker är sådana risker som uppstår när ett företag handlar i en utländsk valuta. Dessa 

risker är viktiga att överväga innan man skriver på ett avtal i utländsk valuta. 

Valutakursförändringar ger konsekvenser på makroekonomisk nivå som kan komma att 

beröra företaget på ett eller annat sätt i framtiden. Den valutarisk som är mest aktuell för ett 

importerande företag är så kallad transaktionsexponering (Larsson, 2011). 

Ett förenklat exempel på hur transaktionsexponering kan se ut: 

Företag A kommer överens med Företag B om att summan för ett köp ska vara 2miljoner €. 

Om dagens valuta är 1€ = 9 SEK, så är summan 18 MSEK. 

När det är dags för betalning så är valutakursen 1€ = 9.50SEK, som ger en summa på 19MSEK. 

En plötslig valutakursändring kan komma att radera hela marginalen som fanns på köpet och 

förstöra affären. Det är därför inte konstigt att ett företag noggrant undersöker hur de hanterar 

valutafrågor i samband med internationella inköp. Enligt SEBs företagarpanel (publicerad 

2012-05-12), så uppfattar 37 % av småföretagen valutakursförändringar som ett stort hinder i 

handeln med företag i USA. Krav på att säljaren ska utfärda fakturan i svenska kronor är 

nästan omöjligt men skulle det hända så brukar köparen stå för hela risken vid eventuella 

kursförändringar. En kursförändring kan också innebära förtjänster men det är riskfyllt för ett 

företag att spekulera i sådant. 

För att gardera sig mot valutarisker finns det olika strategier, här nämns ett fåtal. 
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 Valutaklausuler: Importören kan skriva in en valutaklausul som för över risken till 

leverantören, vilket kan leda till att leverantören höjer priset för att gardera sig. Det 

kan även inverka negativt på leverantörsrelationen. 

 Terminer: Terminer upprättas och säljs av banker och binder företaget till att köpa 

valuta för en förutbestämd pris och dag. Det innebär att summan fastställs i förväg 

tack vare att valutakursen är förbestämt mellan bank och företag. För detta får 

företaget betala en avgift till banken. En termin bestäms i huvudsak genom 

ränteskillnader på valutorna, men beror även på andra faktorer t.ex. förväntad framtida 

utveckling av valutakurserna.  

 Valutaoptioner, fungerar som valutaterminer förutom att företaget har rättighet att 

köpa valuta till en förutbestämd kurs. Detta innebär att om kursförändringen är 

gynnsam kan företaget strunta i att utnyttja optionen. Valmöjligheten innebär att 

optionskursen är sämre än den som ges av terminen. (Grath, 2004) 

 

Figur 4 (Tabell 1), kursförändringar för intressanta valutor, Euro (EUR) Polen (PLN), Litauen(LTL). Här ser 

man hur valutakurserna kan skifta mellan kvartalen. Källa: Nasdaq OMX AB, 

    

2.5 Incoterms 

Incoterms är en förkortning av International Commerce Terms som tagits fram av ICC. Det är 

internationellt erkända regler som beskriver vem som bär ansvaret för varan under transporten 

och hur länge. Incoterms är noggrant definierade. Varje villkor har en tydlig fastställd 

tolkning. Genom att hänvisa till dessa regler kan säljare och köpare undvika onödiga 

missförstånd (www.incoterms.se). 

Incoterms talar om: 

Vem som ska betala transport, försäkring och andra kostnader 

Till vilken plats transporten ska ske 

Om lastning och lossning ingår 

När risken övergår från säljaren till köparen 

Termer i 4 grupper: 
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E: När köparen hämtar varorna hos säljaren. 

F: När säljaren levererar varorna till transportmedel/fordon köparen bestämt. 

C: När säljaren står för huvudtransporten. 

D: När säljaren står för allt tills köparen fått varorna på angiven plats. 

 

 

EXW Köparen hämtar varan, samt har risken för varan 

FCA Säljaren överlämnar varan, deklarerad för export, till den speditör som köparen valt 

FAS Säljaren levererar varan bredvid båten, endast för sjöfrakt, risken övergår vid avlämning 

FOB Säljaren levererar varan på fartyget, risken övergår vid avlämning 

CFR Säljaren levererar varan på fartyget, då övergår risken för varan, dessutom betalar säljaren sjöfrakten 

CIF 

Säljaren levererar varan på fartyget samt betalar sjöfrakten, risken övergår vid avlämning, dessutom skall säljaren 

försäkra varan 

CPT 

Säljaren levererar varan till köparen genom att överlämna varan till en fraktare, säljaren betalar för frakten, risken 

övergår då varan är överlämnad till fraktaren. 

CIP 

Säljaren levererar varan till köparen genom att överlämna varan till en fraktare, säljaren betalar frakten samt 

försäkrar varan, risken övergår då varan överlämnas till fraktaren. 

DDP Säljaren levererar varan tullad till köparen 

DAT Säljaren levererar varan till en på förhand bestämd terminal 

DAP Säljaren levererar varan till en på förhand bestämd plats 

Figur 5. Lathund över incoterms  

 

2.6 ISO 14000 

ISO 14000 är en grupp standarder som tillsammans skapar ett miljöledningssystem. Detta 

system omfattar organisering, uppföljning, utvärdering och redovisning av organisationens 

miljöarbete. Standarden är välkänd världen över. Fördelarna med att använda sig av ISO 

14000 är: 

 Användningen av material, avfallshantering och energi effektiviseras 

 Personalen deltar mer i miljöarbetet. 

 Systematik och dokumentation 

 Marknadsfördelar (www.svenskcertifiering.se) 
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2.7 ISO 9000 

ISO 9000 går ut på att vägleda och hjälpa olika företag som vill försäkra att kvaliten hos 

produkten uppfyller kundens behov och förväntning. (www.iso.org) 

ISO 9001 är en internationell erkänd standard för kvaliteledning som baseras på 8 

grundläggande principer: 

 Kundfokus 

 Ledarskap 

 Personalens engagemang 

 Processangreppssättet 

 Systemangreppssättet 

 Ständig förbättring 

 Faktabaserade beslut 

 Leverantörssamverkan (www.askengren.se) 

 

2.8 Allmänna bestämmelser 

ABM 07 står för Allmänna bestämmelser för köp av varor till yrkesmässig byggverksamhet. 

Det är ett leveransavtal som tar upp allt relevant med den beställda varan. Det innebär till 

exempel. ansvar, viten, transport och mottagningskontroll, betalning samt reklamation 

(www.tmf.se). 

2.9 Miljö 

Transportsektorn står för cirka 40 procent av Sveriges utsläpp av koldioxid och andra 

växthusgaser (www.teknikensvarld.se). 

De farliga föroreningar som finns i avgaserna är koldioxid, kväveoxider, svaveloxider samt 

partiklar PM och kolväten. Dessa föroreningar är ett av de allvarligaste miljöhoten och är ett 

resultat av förbränningen av fossila bränslen. Transportmöjligheterna vid utländska köp från 

t.ex. Polen och Litauen innefattas på två sätt; Sjötransport i form av färja och vägtransport i 

form av lastbilar. Lastbilar är det vanligaste transportmedel för byggmaterial då det är väldigt 

flexibelt till lågt pris. 

Motorerna har blivit snålare och utsläppen från fordonen har minskat, men det gemensamma 

koldioxidutsläppet från lastbilarna har ökat med 35 %. Enligt Miljöpartiet (2008) beror det på 

att lastbilarna kör längre sträckor än förr. 
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3 Resultat 
Som en del av studien, undersöks först hur Midroc arbetar och sedan hur den svenska 

marknaden fungerar för att göra sig en bild av hur ett inköp går till i Sverige och kunna ställa 

det mot inköp i utlandet.  

3.1 Genomförande 

För att få en bild av produkttyperna som var av intresse gjordes ett platsbesök. Besöket var på 

ett pågående projekt som Midroc just nu driver, det handlar om fem bostadshus som byggs i 

Stuvsta åt Wåhlin Fastigheter. Besöket gav större förståelse i hur betongelement fungerar och 

hur de används.  

Senare bestämdes ett möte med Nordcert där Lars Åberg intervjuades för att få mer kunskap 

om de olika certifieringar, samt vad som gäller i Sverige. Här kom det fram att det finns 

svårigheter med att importera material som ej har kontrollerats om de uppfyller svenska 

normer. 

Efter samtal med Midroc så bestämdes det att leverantörssökningen skulle begränsa sig till de 

leverantörer som var certifierade med BBC enligt Nordcert.  

Genom samtal med handledare på Midroc kom vi fram till att frågorna i formuläret skulle 

vara av konkret natur inom dessa ämnen, då dessa ansågs vara viktiga att ta reda på i ett 

initialt skede.  

Ett frågeformulär med viktiga frågor framställdes i samråd med Midroc. De 

Formuläret användes som underlag vid telefonintervjuerna med de svenska leverantörerna. 

Formuläret skickades även via mejl till de utländska företagen. 

Totalt kontaktades fjorton leverantörer i Polen, Estland, Litauen och Lettland. Företagen 

kontaktades  på telefon så att en lämplig person kunde svara på mejlet. Fem svarade på mejlet.  

De fjorton företag som kontaktades var: 

 AS E-Betoonelement  

 AS Betoneks 

 A/S “BMGS”  

 SIA Consolis Latvija  

 SIA Dzelzsbetons MB  

 SIA TMB Elements  

 SC Ukmergés gelzbetonis  

 JSC Markučiai  

 Joint-stock company ”AKSA”  

 COMFORT S.A.  

 BAUMAT sp.zoo  

 PEKABEX BET S.A  
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 Precon Polska  

 “Scanbet” Sp.z o.o  

Därefter analyserades svaren och en bedömningsmodell upprättades. 

3.2 Intevjuer och samtal med Midroc 
Nedan följer en intervju av Anders Soldan, inköpschef på Midroc Project Management 

avdelning öst, och handledare till författarna. 

 

Vad anser du är ett lyckat inköp? 

Ett lyckat inköp är för mig är som ett "lyckat giftermål". Man lever upp till köptrohet och 

lojalitet, ett lyckat inköp gäller att samtliga inblandade parter är mer än nöjda och får ut så 

mycket som möjligt av produkten till rätt kostnad utan att för någon skull äventyra lönsamhet 

för någon part. 

- Köparen, köparens slutkund, och säljaren. Med rätt kostnad menas rätt slutkostnad. 

Vidare gäller att ett lyckat inköp följer en kodex: professionalitet, moral/etik, långvarighet, 

uppförandekod, samt naturligtvis satta krav (behovsanalys, produktbeskrivning etc) för att nå 

största möjliga kundnytta. 

Ett lyckat köp kan vara grunden till en varaktig affärsrelation som t ex ramavtal e.d. 

Köpet i sig är inte enkom produkten. Köpet innefattar egentligen den handling från det att ett 

behov uppstår till det att produkten/tjänsten etc kan nyttjas fullt ut av 

slutkonsumenten/kunden, och rekommenderas av honom till andra tänkta potentiella kunder. 

Vad är viktigt för att uppnå ett bra inköp?  

Förarbeten, studier att noggrant analysera såväl kund, marknader, substitut o.d. i vårt fall val 

av: Metod- och materialval samt produktionsmetod. Ibland det viktigaste är att försöka sig på 

att i varje unikt projekt skapa en värdeanalys för utvärdering, där man tar hänsyn till risker 

och möjligheter.  

För att kunna säkerställa ett bra köp gäller det att hela tiden ligga steget före att förekomma i s 

f för att förekommas, en skicklig inköpare - är aldrig låst i en förhandling, utan har ständiga 

alternativa uppslag (gäller endast naturligtvis konkurrensupphandling). 

Varför är det viktigt med ett lyckat inköp av betongstomme? 

Stomme (betongstomme, tung konstruktion) står för vissa fall för upp till 30 % av 

totalkostnaden i ett projekt, tillsammans med installationer och mark talar vi om ca 80 % av 

kostnaden. I ett 200 MSEK projekt - 160 MSEK. I vårt fall skall huset (talar vi bostäder) stå 

där i minst 100 år. (räknar vi i exemplet ovan, ca 120 lgh - i snitt bor ca 3 personer per 

lägenhet 3 * 120 = 360 personer, vart 5:e - 7:e år byter man i genomsnitt bostad i Stockholm), 

360 personer * 100/5 år = 20 flytt, 360 * 20  = 7 200 personer. Under 100 år kommer ca 7.200 

personer bo i detta normalstora bostadsprojekt. Huset måste hålla, ingen får bli sjuk (radon, 

asbest, fukt, mögel, allergier m m) eller förolyckas - vi har ett relativt stort samhällsansvar - 

långt efter det att entreprenad och garantitiden gått ut!  
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Vad ser du för möjligheter med att köpa betongstomme från andra länder? 

Egentligen - ALLT (se även ovan), vi (samtliga byggbolag) måste få ned byggkostnaden i 

samtliga våra projekt för att kunna efterleva marknadens behov på att bygga bl a fler bostäder. 

Vi talar i praktiken om delvis ökad urbanism. Vi måste få till stånd billigare och bättre 

byggmetoder för att kunna premiera rätt boenden och på så sätt leva upp till marknadens 

ökade behov. För mindre städer än Sthlm, är det dessutom viktigt att främja tillväxt och 

bibehålla såväl invånare som arbetskraft och kompetens på orten för att motarbeta utflytt. 

Ur makroekonomiskt perspektiv är det av yttersta vikt att bibehålla en balans mellan olika 

stora byggbolag, vi rusar i blindo mot en farlig utveckling (gäller alla branscher) där ett fåtal 

aktörer tar över allt mer (HM, IKEA t ex). 

Jag är övertygad om att vi snart ser en annan utveckling i samhället och att vi än en gång går 

mot mindre, mer specialiserade verksamheter igen - men för det krävs det först att få ordning 

på den något darriga världsekonomin. 

Vad ser du för risker, vad tror du att man ska tänka extra noga på vid import av 

betongstomme? 

Tyvärr nästan allt. Riskerna och möjligheterna går att dela in i så många olika moment, nivåer 

och skeden att det är svårt att kortfattat sammanställa dessa - även här vill vi ha hjälp av er, 

det är en del av ert uppdrag.     

Följande risker måste dock poängteras (även om dessa även bör kategoriseras bättre): 

A) Konstruktionsansvar, tar man ansvar för sina egna betongelement - har tillverkande företag 

egen konstruktionsavdelning. Hur klarar man av hanteringen av byggnadens totalstabilitet, 

dimensionering och lastnedräkning m.m. Kan man ta ansvar för helheten eller bara för sina 

egna element. 

B) Produkters kompatibilitet, säkerhetsdatablad m m, vad ingår i produkterna. 

 

C) Leveranstid och leveransprecision. 

D) Hur levereras, transporteras produkterna (luft kostar att frakta, hur fyller man bilarna och 

hur skyddas produkterna mot skador, i transport eller lagerhållning på plats - vad krävs av 

arbetsplatsen för lossningshjälpmedel m.m. 

E) Kan man tillgodose behovet för utlagning av elementen på plats? 

F) Egenkontroller, hur tillämpar man detta! 

G) Avvikelsrapportering, om det går fel - vad händer! 

H) Forcering vid leveransförhinder - hur säkerställer man leverans (som lirar med 

leveransplan) 

I) Pilotprojekt - är bolaget beredd att själva ta en del av kostnaden (utvecklingskostnaden) för 

att etablera sig på den svenska marknaden, är företaget tillräckligt solitt nog? 
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J) Tilläggsarbeten, tillval - som el dosor, ingjutningsgods m.m. hur skall detta levereras till 

tillvekaren, lever man upp till ställda krav, får vi en färdig produkt, behöves extra bearbetning 

på plats t ex bredspackling ytterligare någon gång innan målning kan ske eller dylikt. 

3.3 Tidigare rapporter 

I en studie av Emil Jonsson (2013), intervjuades inköpare på fem företag. Utifrån intervjuerna 

kan författarna sammanställa resultatet till att de faktorer som man bör ta hänsyn vid inköp av 

prefabricerade stomelement är:  

 Uppfyllda tekniska krav och produktspecifikationer   

 Transport 

 Väl formulerat avtal 

 God framförhållning och planering 

3.4 Svenska leverantörer 

Nedan följer en sammanställning av intervjuerna av tjänstemän på fyra svenska företag som 

tillverkar och levererar tunga stomsystem. Efter det följer mejlkorrespondens med utländska 

företag. Fetstilt är författarna, vanlig text är intervjupersonerna. De intervjuade är fyra 

tjänstemän på fyra stora betongtillverkande företag: 

Roland Börjesson - A-betong 

Anders Karjer - Strängbetong  

Erik Sandberg - Finja  

David Tengman - Prefabmästarna AB 

 

Har ni egna bilar eller använder ni transportfirmor? 

De intervjuade svarade att de anlitade åkerier som transporterar betongelementen.  

Hur gör man för att försäkra elementen under transport? 

De intervjuade säger alla att transportskador inte är så vanliga och de flesta menade att det 

oftast är på arbetsplatsen som skador uppstår. Två företag svarade att om skador uppstod 

under transporten så skulle de själva stå för det, och ett annat svarade att det var åkeriets 

försäkring som gäller. Det fjärde företaget specificerade inte vem som var ansvarig. 

Erbjuder ni montage? 

Två av de intervjuade sade att de erbjuder montage med egna montagelag. De två andra 

intervjuade sade att de främst köper in tjänsterna. 

Vad har ni för garantitider för prefabricerade stomelement? 

De intervjuade säger alla att de jobbar enligt ABM 07. 

Hur arbetar ni för att säkerställa leveranstider och hur åtgärdas förseningar om ni har 

svårt att leverera enligt leveransplan. 
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De intervjuade säger alla att tidig dialog är viktig. Om förseningar uppstår så är det ofta 

byggföretaget som behöver skjuta fram leveranser eller i andra fall som kommit med underlag 

alldeles för sent. Ändå menar man att det är relativt ovanligt. 

”Man har dialog med kunden hela tiden om hur läget är. Skulle det inte fungera ändå, då får 

man ta de viteskostnader som blir, jag har inte haft några viteskostnader på... ja 20 år”. 

(Roland Börjesson, A-betong) 

Flera företag sade också att en av åtgärderna var att jobba över en kväll eller helg.   

Arbetar ert företag med något kvalitetledningssystem t.ex. ISO 9000 och 

Miljöledningssystem t.ex. ISO 14000? 

Två av intervjupersonerna svarade att de var certifierade både mot ISO 9000 och ISO 14000. 

En svarade att en av deras fabriker är certifierad mot ISO 9000, en annan fabrik är certifierad 

mot ISO 14000 och att resten har en miljöpolicy.  

Den fjärde specificerade inte. 

3.5 Utländska leverantörer 

Här presenteras frågeformuläret som mejlades till de utländska leverantörerna. Sedan 

kommer en sammanställning av svaren i form av en tabell. 

What different types of prefabricated concrete products do you produce? 

What is the warranty time given for prefabricated concrete slabs and walls? 

Do you only deliver the product or are you also able to offer the assembly of the 

product?                        

How would the product be delivered to site? 

Does the transportation usually fall under Incoterms? 

How long is the usual delivery time? 

How do you generally rectify delays? 

What are the estimated transportation costs from factory to the site (Destination: Stockholm)? 

Are you certified to any type of quality management systems like ISO 9000? 

Are you certified to any type of environmental management systems like ISO 14000?      

What was your company’s turnover for 2012 and 2013? How much of that is export? 

Can you provide reference projects? If so, please give us a little background. 

Lastly, please tell us why your company is the best choice for us and what makes you the best 

supplier? 
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Figur 6 -  Sammanställning av svaren från de utländska leverantörerna 

Detta är en resultatsammanställning av svaren från de utländska leverantörer, några av svaren 

togs inte med då det blev uppenbart att de var svåra att svara på och att svaren skiljde alldeles 

för mycket. Intervjuerna i sin helhet finns som bilaga.   
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4. Analys 

I detta kapitel analyseras möjligheterna för internationella inköp och även resultatet av 

intervjuerna av både de svenska och de utländska tjänstemän.  

4.1 Sveriges leverantörsmarknad och omvärlden 

Byggbranschen har press på sig från kunder och myndigheter för att sänka sina 

produktionskostnader vilket gör att internationella inköp med sin potential för lägre 

totalkostnader hamnar i större fokus.  

Anders Soldan nämner i intervjun att byggbranschen rör sig mot att verksamheten 

koncentreras på allt färre företag. Enligt Boverket (2005) är den svenska materialmarknaden 

oligopolisk till sin karaktär, där man menar att värdekedjor ofta är låsta och inte medger 

insyn. Detta styrks av en undersökning gjord av ARS Research AB där 48 % av 600 

tjänstemän inom bygg- och anläggnings branschen trodde att det fanns karteller i branschen 

(Undersökning inom bygg- och anläggningsbranschen, Konkurrensverket 2005). 

Att söka nya inköpsvägar kan förändra materialprisstrukturen för byggmaterial. Generellt 

ökad andel internationella inköp och direktimport från företag pressar priserna i branschen. 

Det ökade utbudet av produkter kan också förkorta ledtider, och sänka kostnader det vill säga 

att fler leverantörer inte bara påverkar  pris utan även leveransvillkor, kvalité etc.  

Företag i byggbranschen kan alltså gynnas av att söka nya inköpsvägar och sänka sina 

produktionskostnader t.ex. genom att hitta leverantörer i andra länder som kan leverera på 

samma nivå som lokala leverantörer.  

Det finns grossistföretag som köper material från utlandet i större utsträckning än 

byggföretagen och agerar som mellanhänder. Grossistföretagen säljer ofta material under egna 

varumärken trots att de är tillverkade i utlandet, till exempel Asien. Det vill säga att det redan 

nu används produkter i Sverige som har tillverkats utomlands (Sveriges byggindustrier 2012). 

Alla fem företag som i intervjuades har haft referensprojekt i Sverige vilket ger en bild om 

vilken nivå de håller då de samarbetat med flera av de största byggföretagen i Sverige. Denna 

bild stärks av (Boverkets rapport, 2005) där flera av de intervjuade menar att produkter från 

andra länder oftast håller lika hög kvalité som de nationella. Dock så påtalas även att det kan 

finnas skillnader i normer och tekniska förutsättningar för produkterna. 

Det finns även en rädsla för att importera material från utlandet, detta kan bero på okunskap 

om tillvägagångssättet, svårigheter med kvalitetskontroll, miljörelaterade problem, men även 

en rädsla av att det kommer innebära en försämring i service (Boverket, 2005).  

Det finns också kritiker som menar att dessa typer av inköp skadar den nationella marknaden 

och flyttar jobben utomlands.  

Rädslan för sämre service i samband med ett utländskt inköp är inte befogad när man handlar 

från länder som Polen och Litauen.  

1) Dessa länder har en geografisk närhet som är jämförbar med norra Sverige vilket innebär 
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att kommunikation är relativt enkel att upprätthålla.  

2) Många företag har i allt högre grad etablerat sig på den svenska marknaden, och erbjuder 

till exempel montage med egna lag. 

Kunskap är en nyckelfaktor när det kommer till att lyckas med internationella inköp. En 

studie visade att det finns en stark korrelation mellan lär intensiva företag och högre andel 

inköp från utlandet. Det är också främst de största företagen som utnyttjar internationella 

inköp, där 46 % av de stora företagen (301+ anställda) har mer än 6 % av sina inköp från 

utlandet. Detta ses till exempel i det att redan 2001 togs ett centralt beslut inom Skanska att 

skapa en tydlig systematik vad gällde internationella inköp (Axelsson, Tolstoy 2012 Sveriges 

byggindustrier). Utifrån dessa samband så blir det tydligt att företag bör satsa på att öka sin 

kunskap för att kunna konkurrera med bättre effektivitet.  

Det finns dock undantag där mindre byggföretag har betydande del internationella inköp, till 

exempel Byggvesta. I artikeln “Byggvesta lägger ut stor del av inköpen i utlandet” (Per 

Hinderson, Byggindustrin 29/12) skriver författaren att betongstommar, som ofta svarar för 

20-30% av totalentreprenadskostnaden, kan köpas in för 20-30% billigare än Sverige. Även 

om kostnader för logistik ökar (kvalitetskontroll, transporter, leveranser, service) så finns det 

ofta möjlighet att sänka totalkostnaden.  

Statistik visar faktiskt att inköp till Sverige från Europa sker i huvudsak från Tyskland, Polen, 

Tjeckien och Baltikum. Där rör det sig främst om import av betongprodukter och trämaterial 

(Boverket, 2005). 

 
4.2 Företaget och marknaden 

Den empiriska regeln paretoprincipen kan appliceras på inköp där 20% av inköpen står för 

80% av inköpssumman. Betongstommar är på grund av sin omfattning definitivt med i dem 

20%.  

För att göra ett bra inköp så måste man veta vad för slags produkt man köper och vilken typ 

av leverantörrelation som är bäst lämpad för denna typ av produkt. Om betongstommar 

analyseras utifrån Kraljic matrisen, fås slutsatsen att det är en strategisk produkt. Det kan 

diskuteras om det är en hävstångsprodukt, till exempel på grund av antalet leverantörer som 

finns och att många levererar liknande produkter. Dessutom är produkterna projektbaserade 

vilket innebär att produktbehovet --och därmed kanske leverantören- ändras när projektet är 

slutfört. Det finns dock flera faktorer som stödjer att det är en strategisk produkt.  

1) Betongstommar står för en stor del av inköpssumman i ett projekt.  

2) Byggprojekt är ofta långa i ett tidsperspektiv, vilket binder köpare och leverantör en längre 

tid.  

3) Produkten är projektspecifik vilket kräver gemensam utveckling av produkten.  

4) Under ett byggprojekt söks en nära relation till sina leverantörer för att få 

handlingsutrymme att förändra villkor som ofta kan behövas i större projekt. 
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Figur 7. Kraljic-matris med identifierad produkttyp för betongstomme. 

Att leverantörsmarknaden förändras genom att företaget hittar nya inköpsvägar öppnar upp 

för val av leverantörsstrategi. Val av antal leverantörer är ett klassiskt problem inom 

inköpsteori. Det somliga menar att man bör arbeta med multiple sourcing, det vill säga flera 

leverantörer per produkt, på det sättet menar man att det går att få kontroll över prisbilden och 

trygghet i försörjningen. Andra menar att single-sourcing ger större fördelar med tanke på att 

det går att kontrollera andra faktorer än priset tack vare samarbetet med sin leverantör. Det 

som i slutändan bör styra leverantörstrategin är produkttypen enligt Kraljic-matrisen. För 

betongstommar är det naturligt att det blir single-source typ försörjning. Enligt Gadde (1993) 

så finns det två olika effekter som eftersträvas i denna typ av relation: Rationalisering och 

utveckling. 

 Rationalisering innebär att man samarbetar med leverantören för att göra 

inköpsprocesserna smidigare. Detta kan delas in i tre kategorier. 

Materialflödeshantering, produktionskostnad och hanteringskostnader. 

 

 Utveckling innebär att företaget kan samarbeta, och utveckla produkterna tillsammans. 

En av de svenska tjänstemän som intervjuades berättade att de i samråd med kunden 

har utvecklat standardhissgropar så att de passade företagets typkonstruktioner. På så 

sätt kunde beställaren enkelt göra avrop de och spara tid och pengar. 

För att kunna bilda en god relation till sin leverantör så är det till fördel att bli en kund tidigt. 

Flera storföretag som Skanska, Peab och NCC handlar redan internationellt, detta självklart 

för att de har mer resurser än mindre företag. Ett företag som har möjlighet, gynnas av att inte 

vara sist i den utvecklingen för att kunna bilda en relation till en leverantör utomlands. De 

lägre materialkostnader som kan uppnås är inte det enda som är positivt, även när det finns 

kapacitetsbrist lokalt är det gynnsamt att ha flera potentiella leverantörer.    
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4.3 Analys av intervjuer med leverantörerna 

Resultatet från de svenska leverantörerna visar att företagen liknar varandra i det de erbjuder 

kring ett köp, till exempel ABM 07. Det finns dock skillnader i vilka typer av produkter som 

de tillverkar, till exempel kom det i samtal fram att endast ett fåtal leverantörer i Sverige 

tillverkar plattbärlag. Detta innebär att leverantörsutbudet är begränsat för ett företag som vill 

ha dessa produkter.  

I den leverantörssökning som gjorts för Midroc har författarna utgått från företag som var 

certifierade mot BBC-märket av Nordcert. I flera rapporter från statens offentliga utredningar 

SOU(2000:44 Från byggsekt till byggsektor; 2002:115 Skärpning gubbar!) menas det att ett 

av målen med att skapa en inre marknad för EU var att undanröja handelshinder. För 

byggmaterial så handlar detta om att skapa harmoniserade produktstandarder. I en 

undersökning av tjugotusen företag utpekades skillnader i tekniska standarder som det största 

handelshindret (2000:44 s.176). Då fanns det inga harmoniserade produktstandarder (hEN), 

nu finns det 430(2013). Det återstår produkter utan hEN, till exempel balkongplattor och 

loftgångar. För dessa måste ytterligare kontroll göras mot nationella val. Ett sätt att säkerställa 

att de uppfyller dessa är en certifiering gjord av ett ackrediterat organ, i Sveriges fall 

Nordcert.  

Utifrån en lista över certifierade företag gjordes ett urval av totalt 15 stycken i Estland, 

Lettland, Litauen och Polen. De som kontaktades hade alla på ett eller annat sätt haft projekt i 

Sverige. Ett frågeformulär upprättades och skickades ut till leverantörerna. Syftet med 

frågorna i formuläret var att få en inblick i hur företagen hanterar den problematiken som togs 

upp av de intervjuade inköparna i Sverige. Svaren skulle alltså redogöra för möjligheterna till 

internationella inköp från den specifika leverantören. Det är den typen av frågor som helst ska 

ge korta svar för att snabbt kunna forma sig en uppfattning om vad företagen erbjuder och hur 

de arbetar. Djupgående frågor kräver ofta en projektspecifikation och tar längre tid att svara 

på.  

Utfallet blev att fem svarade, två i Polen och tre i Litauen. Vissa av leverantörerna som inte 

svarade hade anknytning till internationella koncerner som har verksamhet i Sverige och som 

ville att frågorna skulle gå till den lokala leverantören.  

Nedan presenteras en analys av svaren och de begrepp som tas upp. Sedan illustreras svaren i 

en tabell med en enkel värdering av svaren. Detta har gjorts enligt en grönt, gult - och 

trafikljusprincip. Grönt innebär att informationen varit tillräcklig för att bedömas som 

godkänd. Gult innebär att informationen ej varit tillräcklig och bör undersökas för bättre 

bedömning. Rött innebär att svaret bedöms som ej godkänd. Värderingen av svaren har byggts 

upp genom en analys av svaren från intervjuerna och samtal med handledarna på Midroc där 

det framkommit vad som värdesätts hos en leverantör.  
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BBC-Certifiering: Nordcert certifierar element utifrån två huvudkategorier: 

• Typ A - Spännbetongtillverkning och annan tillverkning  

• Typ B - Tillverkning av element av olika slag med icke spänd armering  

Det är viktigt att veta att de produkter man köper från företaget är certifierade att användas i 

Sverige. 

Transport: Transportfrågor rörande ansvar för de kritiska punkterna i en transport (t.ex. 

lossning, försäkring, leverans) bör preciseras tydligt i ett avtal för att undvika missförstånd. 

Detta blir i högre grad viktigt vid internationella transporter. För att bestämma ansvaret av 

dessa kritiska punkter kan ett heltäckande regelverk användas, till exempel Incoterms 

(Lorentzon, 2006).  

Alla företagen har svarat att de vid transport till Sverige kommer att tillämpa Incoterms som 

transportavtal, vilket ger grönt ljus. Användning av annat transportavtal till exempel det 

amerikanska RAFTA eller UCC ger gult ljus eftersom att det är inte är vanligt i Europa.  

Garantitid: Garantitid på produkterna är en huvudfråga, då entreprenadföretaget måste kunna 

erbjuda beställaren samma garantitid oavsett var produkten är inköpt. I Sverige är garantitid 

ofta reglerad genom ABM 07. Garantitiden där anges till 5 år och ansvarstiden till 10 år. 

ABM 07 är inte nödvändigtvist det bästa avtal som går att erhålla men det är det som svenska 

företag känner till bäst.  

Tre av företagen har angett att de följer allmänna bestämmelser(AB) vilket gör att den faktorn 

får grön i bedömningsmodellen. Två företag har angett att de har 5 år som garantitid, det 

gäller att fråga vidare vad som omfattas i den garantin, därför får den faktorn gul. Ett företag 

har angett att deras garantitid följer EN(europeiska standard), här gäller det att undersöka 

vidare vad som omfattas i EN, faktorn blir alltså gul.  

Montage: Midroc är intresserade av leverantörer som också kan erbjuda montage, då man 

söker en helhetslösning för stomsystem. En sådan helhetslösning förenklar en del av 

samordningen och sänker ofta totalkostnader. Dessutom menar man att ett företag som både 

levererar och monterar en stomme får ökad delaktighet och ansvar i projektet vilket kan ha 

positiva effekter för projektet och leverantörsrelationen.  

Företagen svarar alla att de erbjuder montage antingen genom egna arbetare eller genom 

underentreprenörer, alla får grönt ljus. 

Kvaliteledningssystem (QMS): En leverantör som är certifierad med ett etablerat 

kvalitétsystem som ISO 9000, påvisar att leverantören bedriver ett arbete som ämnar till att 

förbättra arbetsprocesser och rutiner. 

Alla företagen är certifierade mot kvalitetledningssystemet ISO 9001 - ett etablerat 

ledningssystem vilket gör att de får alla grönt ljus på den punkten. 
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Miljöledningssystem (EMS): Att ett företag är certifierat mot ett miljöledningssystem, som 

till exempel ISO 14000, säger inte att företaget är miljövänligt, det ger dock en antydan på att 

det finns en miljömedvetenhet i arbetet. 

Ett av företagen är certifierat mot ISO 14000 (Certifieringen inträder i juli 2014), detta ger ett 

grönt ljus. Två av företagen säger att de har sitt egna miljöledningssystem, detta kräver vidare 

utredning. Det är inte säkert att det är sämre eller bättre än ISO 14000 men kräver mer 

information. Ett av företagen svarade att de inte var certifierade mot ett EMS trots att frågan 

ställdes två gånger, inte heller nämndes det något om ett eget EMS, det ger ett rött ljus.  

Referensprojekt: Referensprojekt ger företaget en fingervisning om att leverantören har 

erfarenhet och kapacitet att utföra projektet. Utländska leverantörer med ett flertal 

referensprojekt ger en antydan om att leverantören fullföljt sina avtal och samarbetat på ett 

bra sätt. Alla företagen gav information om deras aktuella referensprojekt i Sverige, det ger 

alla grönt ljus.  

Omsättning: Omsättningen visar på hur stor leverantörens verksamhet är. En leverantör med 

stor omsättning är trolig att kunna ta på sig större projekt. Svår att bedöma, många andra 

faktorer spelar roll.  

Export: En leverantör som exporterar mycket, har erfarenhet av utlandsaffärer och 

förmodligen effektiviserat sin exportverksamhet. Dock svår att värdera, andra faktorer spelar 

roll.  
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Resultatsammanställningen:  

Figur 8. Sammanställning av svaren med värdering.   
 

 

 

Vidare är det svårt att avgöra hur Midroc ska gå vidare med leverantörerna då det krävs mer 

specifik information om företagen för att kunna dra en klar slutsats om ett samarbete ska 

inledas. Detta kan iallafall vara en utgångspunkt för att snabbt sålla bort opassande 

leverantörer i en stor leverantörssökning. Inköp är en process som är svår att analysera utifrån 

teoretiska modeller. Det mesta är projektspecifikt och beroende av förhandling mellan parter. 

Det är dock uppenbart att generellt så gäller det att ett inköp kräver mycket kunskap för att 

minska risker men kommer alltid att vara förknippat med ett visst risktagande.  
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5 Slutsats 

 

Betongstomme är en strategisk produkt vilket innebär att relationen till leverantören är av stor 

betydelse för att kunna påverka indirekta kostnader. 

Studien visar på att möjligheterna med internationella inköp av prefabricerade stomelement är 

goda. Leverantörssökningen som gjordes påvisar att det finns flera företag som är villiga att 

öka sin export och har goda förutsättningar för det. Leverantörerna som visade intresse är från 

Polen och Litauen, de flesta har exportvana, certifierade produkter, erbjuder montage och är 

intresserade av ett samarbete med Midroc. Flera av dessa företag är även villiga att använda 

sig av allmänna bestämmelser för att underlätta samarbetet. 

För att lyckas med ett bra inköp krävs god planering, samarbete, struktur och ett gott agerande 

från båda aktörerna. Det som bör tas i hänsyn vid internationella inköp av prefabricerade 

stomelement är: 

 Välja rätt inköpsstrategi  

 Tekniska standarder 

 Garanti på elementen 

 Erfarenhet hos företag 

 Minimera risker 
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Bilaga 1 
Företagen fick samma frågeformulärer men vissa svarade på frågorna väldigt kort, medan 

andra skrev en sammanhängande text. För att inte förändra betydelsen av det som de velat 

föra fram så presenteras det som de svarat i sin helhet. Fetstilt är författarna, vanlig text är 

intervjupersonerna. 

Pekabex Bet S.A. 

Certifierad mot BBC för element typ A, uppdaterad av Nordcert 29/4-2014. 

Leszek Legat, Project Manager. 

Questions:  

What different types of prefabricated concrete products do you produce? 

- Walls, HC slabs, columns, beams, filigree slabs  

What is the warranty time given for prefabricated concrete slabs and walls? 

- Normally 5 years. 

Do you only deliver the product or are you also able to offer the assembly of the 

product?                             

- We also do the assembly. 

How would the product be delivered to site? 

- In most cases by 24t trucks. 

Does the transportation usually fall under Incoterms? 

 - Yes. 

How long is the usual delivery time? 

- Depends on site location, in Stockholm case it takes 2 days for truck to get there. 

How do you generally rectify delays? 

- It doesn't happen often, we use reliable transport companies and definitely most of deliveries 

are on time. Of course some random cases might occur, but it can happen to anyone. If we are 

responsible for assembly and some delays in delivery occurs, we try to reduce it by speeding 

up assembly process. 

What are the estimated transportation costs from factory to the site (Destination: 

Stockholm)? 

- For standard truck (24t; 13m long load; 2,7m high) it's apx. 1950 EUR/truck. Except 

prestressed elements (e.g. H slabs) which can be max. 11m long on standard truck. 

- Low floor truck for wall transports (higher than 2,7m) its apx. 2600 EUR/truck. 
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Are you certified to any type of quality management systems like ISO 9000? 

- Yes 

Are you certified to any type of environmental management systems like ISO 14000? 

- We have implemented ISO 14000 but not certified yet. 

What was your turnover for 2012 and 2013? How much of that is export? 

---- 

Can you provide reference projects? If so, please give us a little background? 

- Please check attachment. 

Lastly, please tell us why your company is the best choice for us and what makes you the 

best supplier? 

- What I can say, some of our advantages: 

 

- We are a reliable partner                          

- We have very strong design team 

- We have good quality 

- We have experience      

- We are flexible 

- We are listening and open minded 

- and few more 

In attachment I'm also sending you our certificates. If you have any further questions please 

do not hesitate to contact me. 

 

Baumat Sp. Z o.o  

Certifierad mot BBC för element typ B, uppdaterad av Nordcert 29/4-2014. 

Bartosz Dabrowski, Technical Sales Manager. 

Hello, 

Thank you for the inquiry. My name is Bartosz Dabrowski, I'm a Technical Sales Manager 

responsible for international contacts in Baumat Sp. z o.o. I'll try to give you some general 

information about our company and answer your questions below. 

I have the pleasure to introduce you to Baumat Sp. z o.o. - a precast concrete production 

facility from Poland.  

More detailed description of our company, products and recent references is provided in the 

presentation attached to this e-mail. 

Baumat Sp. z o.o. is a middle sized company operating on the construction market since 1990 

in the field of architectural and engineering precast concrete. 
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The basic area of company's business activities is design and production of reinforced precast 

elements for the needs of all kinds of building engineering and constructions. 

We produce various types of prefabricated concrete elements, inter alia “ filigree slabs, 

sandwich walls, columns, beams, cladding panels, stair elements, balconies, Cobiax system, 

L-shaped retaining walls, and other reinforced concrete prefabricated products made to meet 

the individual order and according to individual design documentation. 

Currently we're cooperating with the biggest companies such as Skanska, PEAB, NCC, MVB, 

SL, Budimex, Hohtief, Hydrobudowa, Alpine, Strabag and many others. 

Our Quality Management System has been positively evaluated by the Swedish Nordcert and 

Norwegian Kontrollrådet certification body. 

In case of any questions don't hesitate to contact me directly.  

 

Questions: 

What different types of prefabricated concrete products do you produce? 

- Sandwich walls, Massive walls, Double walls, Filigree slabs, Balconies, Stairs, Columns and 

beams, Retaining L-walls, Platform elements, GFRC, Other precast elements. 

What is the warranty time given for prefabricated concrete slabs and walls? 

- Usually up to 5 years after the final inspection. We are working under ABM 07, AB or ABT 

Swedish rules. 

What does the warranty entail? 

- As in ABM, AB or ABT unless there are specific contract agreements. 

Do you only deliver the product or are you also able to offer the assembly of the 

product? 

- We also offer and do the assembly on site. 

How would the product be delivered to site? 

- We use trucks and ship them with ferries to Karlskrona or Ystad. The trucks arrive on a 

desired date and hour. 

Does the transportation usually fall under Incoterms? 

- Yes, we use Incoterms and standard international regulations. 

How long is the usual delivery time? 

- Usually it takes 16 hours. However we add one more day when project requires assembly 

from wheels. That way we are safer for unpredicted circumstances. 

How do you generally rectify delays? 

- This is regulated by ABM, AB or ABT or specific agreements in the contract. 
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What are the estimated transportation costs from factory to the site? (Destination: 

Stockholm) 

- This is more complex, we would be happy to provide an offer for specific project. It depends 

on the quantities, times of delivery etc. 

Are you certified to any type of quality management systems like ISO 9000? 

- Yes we are certified by ISO 9000:2008 certificated as seen in the attached presentation. 

Are you certified to any type of environmental management systems like ISO 14000? 

- We use our internal environmental management system based on European Standard. 

We also prepare environmental plans for each project specifically. 

What was your turnover for 2012 and 2013? How much of that is export? 

- 2012: around 18 mln PLN [~39 Mkr], 2013: around 22 mln PLN [~48 Mkr] and increasing. 

This value is also increasing over the years. It used to be around 50% but I believe in 2014 it 

should be even more. 

Can you provide reference projects? If so, please give us a little background. 

- You can see a couple of examples in the attached presentation. 

Lastly, please tell us why your company is the best choice for us and what makes you the 

best supplier? 

- I think the presentation will defend itself. However to put it short we are probably one of the 

most experienced foreign construction companies in the Swedish market, we offer the full 

scope including design, production, delivery and assembly of prefab elements, our staff 

speaks fluent English, we have qualified engineers and more than 5 big projects running 

currently in Sweden.  

Feel free to contact me directly in case of any questions. 

Best regards 

 

AKSA  

Certifierad mot BBC för element typ A, uppdaterad av Nordcert 29/4-2014. 

Laimonas Juska, Export project manager 

Hello Elias, 

If it will be OK I will answer you in short version and I can be more explicit after we will talk 

about some exact project. Is it OK with you? 

Questions: 
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What different types of prefabricated concrete products do you produce? 

- Flat, linear, bridge 

What is the warranty time given for prefabricated concrete slabs and walls?  

- According to European Union harmonized standards. EN.  

What does the warranty entail? 

- According to EN 

Do you only deliver the product or are you also able to offer the assembly of the 

product?  

- We can provide assembly by subcontracting companies together with metal products. 

How would the product be delivered to site? 

- Depends on the product and quantity and delivery place (road, railway or ship). 

Does the transportation usually fall under Incoterms? 

- Under Incoterms 2010. 

How long is the usual delivery time?  

- Kaunas -> Stockholm (3-4 working days). 

How do you generally rectify delays?  

- We try not to have it and in case we take decision together with client. 

What are the estimated transportation costs from factory to the site? (Destination: 

Stockholm)  

- Rented truck ~1600 EUR. 

Are you certified to any type of quality management systems like ISO 9000?  

- 9001. 

Are you certified to any type of environmental management systems like ISO 14000?  

- No 

What was your turnover for 2012 and 2013? How much of that is export? 

- 7 mln EUR [~63 Mkr], 30% of that is export. 

Can you provide reference projects? If so, please give us a little background.  

- Attached  

Lastly, please tell us why your company is the best choice for us and what makes you the 

best supplier?  

- Flexibility 

Best regards, Laimonas Juska 
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Markuciai 

Certifierad mot BBC för element typ A uppdaterad av Nordcert 

Tadas  iutkevičius, Sales support specialist 

Questions: 

What different types of prefabricated concrete products do you produce?  

- Hollow core slabs, massive slabs, grey concrete stairs, terrazzo stairs, concrete columns, 

concrete beams, massive walls, SW walls with different surfaces, colored concrete elements 

and etc. Also we are supplying steel elements for our projects from our partners. 

What is the warranty time given for prefabricated concrete slabs and walls?  

- According to ABT06 

What does the warranty entail?  

- It is not clear question what do you mean. 

Do you only deliver the product or are you also able to offer the assembly of the 

product?  

- Design/build contract (ABT06). We are doing design, manufacturing, transportation and 

assembly by ourselves. 

How would the product be delivered to site?  

- Different transportation ways depends on the project size, project place, types of elements 

and assembly schedule. 

Does the transportation usually fall under Incoterms?  

- Yes 

How long is the usual delivery time?  

- Depends on the project size, project place, types of elements and assembly schedule 

How do you generally rectify delays?  

- We have our system for keeping all schedules (design, manufacturing, logistic and 

assembly). 

What are the estimated transportation costs from factory to the site? (Destination: 

Stockholm) 

- Depends on the project size, project place, types of elements and assembly schedule. 

Are you certified to any type of quality management systems like ISO 9000?  

- Yes 

Are you certified to any type of environmental management systems like ISO 14000?  

- Yes, we have internal environmental management system. That system is acceptable for 

many big construction companies in Sweden: NCC, PEAB, Skanska, Wast Bygg, JM and 
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other smaller companies and even some concrete factories are buying concrete elements from 

us in Sweden. 

What was your turnover for 2012 and 2013? How much of that is export?  

- Around 22 million Euros. Export part (totally including all markets Sweden, Norway, 

Latvia, Belarus, and Russia) is approx. 70 percent of our entire turnover. Rest part (approx. 30 

percent) is Lithuanian market. Major part of export is to Sweden and Norway. 

Can you provide reference projects from Sweden? If so, please give us a little 

background.  

- Reference projects is Sweden is attached in the e-mail. 

Lastly, please tell us why your company is the best choice for us and what makes you the 

best supplier?  

- We are in the Baltic states, so close to reach Sweden; good rate of quality and prices; good 

skills and experience in Apartment buildings; own designers (~40 people); 3D modelling of 

projects using Tekla BIM software; own assembly teams; using LEAN methodology 

(according to Toyota production system) in all our parts; 6 years’ experience in Sweden with 

assembly works and etc. 

 

Ukmergės gelžbetonis  

Certifierad mot BBC för element typ A, uppdaterad av Nordcert 29/4-2014. 

 ytautas Kelevičius, Project manager 

Hello Mr. Israel Andino, 

It is really nice to get from you an inquiry regarding our production and cooperation 

possibility.  

As you already checked some information about our company, so in short I will introduce, 

which products we can offer for the Midroc Company: 

Hollow core slabs 

Stair elements 

Balconies 

At the moment we do not produce walls. There are some plans for expanding our products 

range and start to produce walls, but it is in the future. 

We cannot offer assembly for the elements. We can supply directly your company with the 

elements or cooperate with some contractor which would do the assembly works.  

Regarding the certificates – we have Nordcert, ISO 9001 and till July 2014 we will have ISO 
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14001 (it is on the way).  

Guarantee period for prefabricated concrete elements is 5 years. 

At the moment we have ongoing project “Ikea  ubhult”, located in Malmo, Sweden. We 

supply hollow core slabs for this project. Also this year we attended exhibition NORDBYGG 

2014. Export to Sweden we started last year with few projects and we have planned to expand 

it more.  

2012 year – turnover 3.024.914 EUR and export was 15.212 EUR; 2013 year – turnover 

2.996.288 EUR and export was 26.939 EUR; 2014 year till this month – turnover 1.259.565 

EUR and export 245.534 EUR. 

Summarizing I could say, that real export started this year. I came to work as a project 

manager to ukmergės gelžbetonis from this year especially to expand export. So I think that 

next year we will have even more new projects in Sweden. We are working and barging with 

our current partners for the new projects.  

We have all needed certificates by the Swedish requirements. So our company is a good 

choice as a supplier, because we will ensure that supply of the elements would go smoothly. 

Transportation falls under the Incoterms. Usually transportation is possible in two ways:  

1) Elements are delivered with trucks from the factory directly to the site (truck goes with 

ferry from port in Klaipeda, Lithuania or Ventspils, Latvia).  

2) If the quantity is big, it is possible to load the ship and bring part or the whole quantity at 

once to port in Sweden. 

As I mentioned above, for our ongoing “Ikea  ubhult” project we use second way of 

transportation. We produce and deliver hollow core slabs for one month and bring it to port in 

Klaipeda. When we have the right quantity for the ship, then it is loaded and shipped to 

Malmo. But this time our transportation conditions according to contract is EXW, so the 

buyer is arranging delivery to Sweden. 

Usually we discuss the terms of production and delivery before the contract. We evaluate if 

we can ensure such terms and then we sign the contract. If the planning is right, we will not 

have any delays. 

Usually we have to calculate transportation costs for each new project, so I can’t give you one 

price for delivery. 

If you have any more questions please write to me. 

We are interested in cooperation, so please introduce our company to Midroc. 

Best regards, 

 ytautas Kelevičius 

 


