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Abstract 

The background to this thesis is the demand on the construction industry in terms of shorter 

project cycle times and reduced costs in order to achieve project success. Construction is a 

necessary condition for community development and growth. However the construction 

industry has many times been criticized for shortcomings regarding customer satisfaction, 

quality, efficiency and development capacity. 

One way of achieving project success is to increase the efficiency of the entire supply chain in 

a construction process through increased cooperation. Better interactions between the 

participants in a construction process leads to a more efficient construction process and also 

indirectly improves the functioning of industry. This in turn leads to new opportunities, better 

involvement between the participants, reduced costs and savings in time. The construction 

industry has despite of these insights not developed relationships in comparison to other 

manufacturing industries. 

Transports are a major and fundamental part for a construction company and its suppliers 

make up a large part of the cost of building construction. Therefore, there is great potential for 

increase of efficiency in the entire supply chain between contractors and suppliers. 

Contractors would benefit from investing in long term relationships with their suppliers. At 

the same time the suppliers should in turn, find out what contractors/ customers value to be 

able to satisfy the conscious and subconscious needs. 

The purpose of this study is to help the principal Ulricehamns Betong AB to increase the 

understanding about what customers, beside the price, value with a supplier. The study’s 

purpose is also to find out the motives behind the customer's choice of a supplier in order to 

discover what value Ulricehmans Betong AB could provide to its products. It also aims to 

develop and understand the possible factors and improvements that can streamline and 

improve the relationship between Ulricehamns Betong AB and its customers. Through a 

better relationship possible synergies and opportunities can be discovered and lead to ways of 

reducing waste. 

The method for this study is a qualitative case study with elements of quantitative character. 

Twenty-three of the principal’s clients were selected for the written interviews. The written 

interviews were sent to the purchasing managers at the chosen companies for the collection of 

empirical data. This study describes today’s construction industry and based on the collected 

empirical data, a number of different proposals could be prepared for future opportunities and 

development. The study can also be used as a basis for a future market research. 

 

 

 

Keywords: Construction industry, improving efficiency in the construction industry, supply 

chain, precast supplier, industrial construction, partnering, repetitive projects, construction 

projects, just-in-time, lean production
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Sammanfattning 
 

Bakgrunden till examensarbetet är att det ställs alltmer krav på byggindustrin när det gäller 

kortare projekttider och minskade omkostnader för att nå projektframgång. Byggandet är ett 

nödvändigt villkor för bland annat samhällsutveckling och tillväxt. Byggindustrin får dock 

många gånger kritik för bland annat brister gällande kundtillfredsställelse, kvalitet, effektivitet 

och utvecklingsförmåga.  

 

Ett sätt att nå projektframgång är effektivisering av hela försörjningskedjan i en byggprocess 

genom ökad samverkan. En bättre samverkan mellan aktörer i en byggprocess leder i sin tur 

till en effektivare byggprocess och även en indirekt bättre fungerande bransch. Detta leder i 

sin tur till nya möjligheter, högre delaktighet mellan aktörerna, reducerade kostnader och 

besparningar när det gäller tid. Byggindustrin har trots dessa insikter inte utvecklat 

relationerna jämfört med andra tillverkningsindustrier.  

 

Transporter är en stor och grundläggande del för byggföretag och leverantörsledet utgör en 

stor del av kostnaderna i byggproduktionen. Med leverantörsledet menas bland annat 

tillverkare av byggmaterial och utrustning. Eftersom en stor del av kostnaderna uppstår i 

leverantörsledet, finns det en stor potential i effektivisering av hela försörjningskedjan mellan 

entreprenörer och leverantörer. Entreprenörer skulle kunna gynnas av om de satsar på 

långsiktiga relationer till sina leverantörer. Leverantörerna bör i sin tur ta reda på vad 

entreprenörerna/kunderna värdesätter för att sedan kunna tillfredsställa medvetna och 

omedvetna behov.  

 

Syftet med denna studie är att hjälpa uppdragsgivaren Ulricehamns Betong AB att öka 

förståelsen för vad kunderna värdesätter hos en leverantör förutom priset. Motiven bakom 

kundens val av leverantör skall genom denna studie undersökas, detta för att upptäcka vilka 

mervärden Ulricehamns Betong AB kan tillföra sina produkter. Syftet är även att ta fram och 

förstå tänkbara faktorer och förbättringsåtgärder som kan effektivisera och förbättra relationen 

mellan Ulricehamns Betong AB och dess kunder. Genom en bättre relation kan eventuella 

möjligheter till synergier upptäckas för att minska slöserier.  

 

Metoden för denna studie är en kvalitativ fallstudie med inslag av kvantitativ karaktär. 

Tjugotre av uppdragsgivarens kunder valdes för skriftliga intervjuer med öppna frågor. Dessa 

skriftliga intervjuer sändes till nyckelpersoner på dessa företag för insamling av empirisk 

data. Studien beskriver dagens byggindustri och utifrån den insamlade empirin kunde ett antal 

olika förslag tas fram för framtida möjligheter och utveckling. Studien kan även användas 

som underlag för eventuella marknadsundersökningar.  

 

 

Nyckelord: Byggindustri, effektivisering inom byggbranschen, försörjningskedja, 

prefabricerad leverantör, industriellt byggande, partnering, upprepat projekt, byggprojekt, 

just-in-time, lean produktion 
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1. Introduktion 
Detta kapitel tydliggör arbetets bakgrund, syfte och mål. Först beskrivs bakgrunden till 

ämnesvalet, sedan följer en problemdiskussion då ämnets praktiska och teoretiska samband 

diskuteras. Vidare presenteras uppdragsgivaren samt syftet och målet med studien definieras. 

Med hjälp av dessa beskrivningar formuleras problemet och de tre forskningsfrågorna som 

har valts. Kapitlet avslutas därefter med arbetes avgränsningar och nyckelbegrepp. 

 

1.1. Bakgrund till ämnet 
Idag när konkurrensen ökar fokuserar leverantörer alltmer på att erbjuda kunden ett värde 

med sina produkter, sitt varumärke, för att bli mer konkurrenskraftig. När en leverantör inte 

känner till det mervärde den bidrar med till sina kunder, är leverantören i underläge. När det 

tillförda värdet är signifikant, pålitligt och upprepas, blir en leverantör av sin kunds tillväxt. 

(Hanan & Karp, 1991, s.16).   

 

En inköpare inom den industriella marknaden som byggindustrin kan välja leverantör efter 

varumärket eller efter andra kriterier som exempelvis pris, kvalitet och leveransvillkor. 

Begreppet varumärke kan definieras som namn, symbol, design eller kombination som 

identifierar en produkt, ett sortiment eller ett företag som innebär en unik skillnad för 

kunderna. (Gustafsson & Rennemark, 2006, s. 23) 

 

Josepshon, professor i byggnadsekonomi på Chalmers, uttrycker i artikeln slöseri i 

byggprojekt (Internet 7) på det här viset:  

”För att förbli konkurrenskraftig är det helt enkelt nödvändigt att utgå från 

vad kunden betalar, och hur dessa pengar i gengäld tillför kunden ökat 

värde. ” 

Redan under 1970-talet insåg industriföretagen att det kostar mer än det smakar med enstaka 

affärer och att varje kund är unik. Detta resulterade i att företagen insåg värdet med att skapa 

en stabil och långvarig individuell relation med alla sina kunder. (Gustafsson & Rennemark, 

2006, s. 74) 

 

Denna studie ska bland annat beskriva dagens byggindustri och undersöka vilka faktorer som 

påverkar inköparens val av leverantör. Arbetet ska även undersöka vilka mervärden en 

leverantör kan tillföra sina produkter och tjänster för att skapa en bra och långvarig relation 

till sina kunder. 

 

1.2. Generell problematik 
Det har alltid byggts och människan har ständigt förändrat i sin livsmiljö. Byggandet är ett 

nödvändigt villkor för bland annat samhällsutveckling och tillväxt och 

samhällsbyggnadssektorn är dessutom en av nationens största och mest betydelsefulla 

näringsgrenar. Byggnäringen håller nämligen mellan 450 000 och 500 000 personer sysselsatt 

i Sverige, det vill säga cirka 10 procent av det totala antalet sysselsatta i landet. Byggindustrin 

har helt enkelt en stor påverkan på bland annat miljön och ekonomi i samhället. (Internet 3)  

 

Byggbranschen beskrivs dock ofta som konservativ och förändringar sker långsamt inom 

denna bransch. Byggindustrin får dessutom många gånger kritik för bland annat brister 

gällande kundtillfredsställelse, kvalitet, effektivitet och utvecklingsförmåga. Men även för 

höga produktionskostnader samt för förekomsten av konflikter och suboptimeringar.(Internet 

5).  

Dessa problem gällande byggindustrin beror på flertalet anledningar. Slöseriet inom svensk 

byggproduktion är en anledning till industrins långsamma utveckling. Per-Erik Josephson 
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som är professor vid Chalmers har skrivit en rapport tillsammans med Sakuripii som 

kartlägger slöseriet inom svensk byggproduktion. Enligt denna rapport är slöseriet 30-35 

procent av projektets produktionskostnad. En anledning till det höga slöseriet kan vara att 

byggindustrin till skillnad mot andra industrier inte har kunnat tillämpa Lean Production. 

Byggsektorn bör därför enligt Josephson och Sakuripii skapa insikt om vad som är 

värdeskapande och vad som är slöseri. Dessa onödiga kostnader ger högre hyror och huspriser 

vilket drabbar alla aktörer i kedjan, dock främst slutkunderna. (Josepshon & Saukkoriipi, 

2005) 

 

En annan anledning till industrins långsamma utveckling är att inom bygg- och 

anläggningsverksamhet bedrivs produktionen i komplexa projekt med många inblandade 

aktörer. En grupp bestående av arkitekter, entreprenörer, konstruktörer, beställare, 

leverantörer och underentreprenörer samlas för att genomföra ett projekt med sina specifika 

förutsättningar. Varje projekt är dessutom unikt och aktörerna byts ofta ut mellan olika 

projekt. Detta medför att branschen blir en decentraliserad bransch med kortsiktiga relationer 

mellan aktörerna.
1
 

 

Det ställs dock alltmer krav på byggindustrin när det gäller kortare projekttider och minskade 

omkostnader för att nå projektframgång. Ett sätt att nå projektframgång är effektivisering av 

hela försörjningskedjan i en byggprocess genom ökad samverkan. ( Internet 8) En bättre 

samverkan mellan aktörer i en byggprocess leder i sin tur till en effektivare byggprocess och 

även en indirekt bättre fungerande bransch. Detta leder i sin tur till nya möjligheter, högre 

delaktighet mellan aktörerna, reducerade kostnader och besparningar när det gäller tid. 

Byggindustrin har trots denna teori inte utvecklat relationerna jämfört med andra 

tillverkningsindustrier. (Internet 5) 

 

Transporter är en stor och grundläggande del för byggföretag och leverantörsledet utgör en 

stor del av kostnaderna i byggproduktionen. Med leverantörsledet menas bland annat 

tillverkare av byggmaterial och utrustning. Eftersom en stor del av kostnaderna utgörs av 

leverantörsledet styrs även en stor del av kvaliteten därifrån. Därför finns det en stor potential 

i effektivisering av hela försörjningskedjan mellan entreprenörer och leverantörer. 

Entreprenörer bör utifrån sin organisation satsa på långsiktiga relationer till sina leverantörer. 

Leverantörerna bör i sin tur ta reda på vad entreprenörerna/kunderna värdesätter för att sedan 

kunna tillfredställa medvetna och omedvetna behov. (Internet 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Det krävs ett helt nytt sätt att tänka, för att rätta till de problem som 

uppstått till följd av det gamla sättet att tänka” Albert Einstein 

 

 

                                                 
1
  Fredrik Gustafsson, VD, Ulricehamns Betong AB, 2009-12-02 
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1.3.  Problemdiskussion  
Inom byggverksamheten sker produktionen i projektform och varje projekt är unikt med 

många involverade aktörer. Ett byggprojekt är en avgränsad verksamhet som styrs mot ett 

bestämt mål och syftet är att tillverka en byggnad eller en anläggning. Ett byggprojekt sätts 

igång när beslutet tas. Man brukar förenklat dela upp byggprojektet i tre på varandra följande 

aktiviteter:  

 

 Utredning som resulterar i ett program 

 Projektering 

 Produktion (tillverkning, byggande) 

 

Det första steget syftar till att klargöra om det finns ekonomiska och andra förutsättningar för 

ett visst byggprojekt. Det andra steget innebär att man fastställer hur den färdiga byggnaden 

eller anläggningen ska se ut. Dessa två steg utförs med hjälp av konsulter och projektörer som 

medverkar. (Nordstrand, 2003, sid 7-9) Därefter upphandlas själva byggandet av en eller flera 

entreprenörer. Med upphandling menas att en beställare köper eller anskaffar en tjänst, en 

entreprenad eller varor och utrustning. En upphandling påbörjas när beställaren infordrar 

anbud, som ska grundas på ett förfrågningsunderlag. Efter att anbudsgivarna gjort en 

anbudskalkyl lämnar de sina anbud. Efter att beställaren värderat och prövat anbuden som 

lämnats in från entreprenörer eller leverantörer får den ”vinnande” anbudsgivaren skriva 

kontrakt med beställaren. Ett kontrakt är en skriftlig sammanfattning av avtalsvillkoren som 

undertecknas av bägge parter. (Nordstrand, 2003, s.121) 

 

Det tredje steget är produktion och innebär själva byggandet som utförs av 

byggentreprenörer. Huvuddelen av all byggproduktion administreras och genomförs av 

byggentreprenörer, som vanligen har entreprenadsavtal direkt med byggherren/beställaren. 

Den som låter bygga en byggnad eller en anläggning för sin räkning kallas för en byggherre. 

Då byggherren inte bygger själv skrivs ett entreprenadsavtal mellan två parter; beställaren 

som är byggherren och entreprenörer. En byggherre som tänker genomföra ett byggprojekt 

har fyra huvudalternativ för organisering av projektet. Dessa är totalentreprenad, 

generalentreprenad, deladentreprenad och det fjärde alternativet är när byggherren anlitar ett 

s.k. Construction Management. (Nordstrand, 2003, s.7-9) 

 

En nackdel under byggprocessen som beskrevs ovan är att under anbudsutvärderingen kan 

anbud prövas efter bara pris istället för andra kriterier som exempelvis tidigare relationer. 

 

Tomas Carlsson, VD på NCC Construction Sverige, påpekar ett annat problem under 

byggprocessen i en artikel (Internet 6).  
”Ett annat problem som uppstår i byggprocessen är sättet dagens 

byggkontrakt skrivs på.  Idag skriver vi kontrakt som innebär att vi är 

beredda att straffa våra partners om de inte gör si eller så. Istället för att 

tillsammans lösa eventuella problem.”  

 

Dessa faktorer försämrar i sin tur relationen mellan de olika aktörerna. Ett stort antal personer 

är inblandade vilket ger risker för otydlighet i kommunikationen och missförstånd. 

 

Byggandet sker sedan genom att det görs en enskild lösning i det enskilda projektet och då är 

det omöjligt att lära sig av sina dyrköpta erfarenheter. Nästa projekt innebär nämligen ett helt 

nytt hus med en ny grupp av aktörer och nya lösningar. 
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 Detta kan vara anledningen till den låga standardiseringsgraden, det höga slöseriet och det 

svåra med att tillämpa Lean Produktion i byggprocessen.
2
 

 

Transporter är en stor och grundläggande del för byggföretag och leverantörsledet utgör en 

stor del av kostnaderna i byggproduktionen. Av den anledningen finns det en stor potential i 

att effektivisera kedjan mellan leverantörer och entreprenörer. I dagsläget är det dock sällsynt 

med långsiktiga relationer. Många företag jagar idag efter det billigaste alternativet vilket gör 

att kortsiktiga ekonomiska fördelar styr. Detta medför att branschens aktörer saknar 

gemensamma mål. Många leverantörer kan därtill uppleva att det endast är priset som räknas 

och detta minskar möjligheten till att hitta synergier.
 
Den traditionella upphandlingsmetoden 

har oftast fokus på pris och auktoritet, men ökad komplexitet och osäkerhet i byggprojekten 

gör att behovet av samverkansinriktade upphandlingsmetoder ökar. En hållbar byggsektor är 

något som diskuteras och debatteras alltmer i det offentliga rummet.  

 

En möjlighet till utveckling är därför långsiktiga samarbetsavtal med leverantörer för att 

kunna hitta synergier som möjliggör exempelvis standardiseringen av vissa produkter. Ett 

exempel är att en leverantör skulle kunna standardisera våningshöjden på en sort trappa hos 

sin kund för att minska antalet oändliga trappvarianter. Detta kan i sin tur leda till 

besparningar gällande tid och pengar. För att åstadkomma detta bör entreprenörer utifrån sin 

organisation satsa på långsiktiga relationer till sina leverantörer. Leverantörerna bör i sin tur 

ta reda på mervärden för att veta vad entreprenörerna/kunderna värdesätter för att sedan kunna 

tillfredställa medvetna och omedvetna behov.
3 

 
En nackdel med dagens byggbransch är att det inte finns den upprepningseffekt som utgör en 

viktig del vid ett exklusivt samarbete. En prefabricerad leverantör kan därför ha en stor fördel 

för en framgångsrik byggbransch. Vid upprepning av projekt har en prefabricerad leverantör 

stor fördel med förutsättning att det ska finnas ett stort antal och genomarbetade detaljer samt 

att elementstorlekar passar med arkitektens lösningar. Detta leder i sin tur till att ett projekt 

blir framgångsrik inom byggprocessen. (respondent 7) 
 

”En av de viktigaste slutsatserna hittills är att det finns väldigt mycket att 

göra! Byggentreprenören bör begränsa det närmare samarbetet till ett 

mindre antal leverantörer och beakta komplexiteten i beslutet om vilka 

leverantörer som ska delta. Ett första förändringssteg är att entreprenören får 

ordning hos sig själv och på sina egna processer innan man kräver att 

leverantörerna ska leverera på ett standardiserat sätt till projekten.”  

(Internet 7) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2  Fredrik Gustafson, VD, Ulricehamns Betong AB, 2009-12-02 
3  Fredrik Gustafson, VD, Ulricehamns Betong AB, 2009-12-02 



5 

1.4. Syfte 
Syftet med examensarbetet är att hjälpa uppdragsgivaren Ulricehamns Betong AB att öka 

förståelsen om vad kunderna värdesätter hos en leverantör förutom priset. Ulricehamns 

Betong AB, UBAB, tillverkar prefabricerade betongelement för stora, små och speciella 

projekt. Huvudkunderna är entreprenörer och byggherrar på den nordiska marknaden.  

  

1.5. Problemformulering och forskningsfrågor  
Huvudproblemet som behandlas i denna studie är att undersöka, förstå och beskriva vad 

kunderna/beställare värdesätter hos en prefabricerad leverantör.  

 

Utifrån bakgrund, problemområde och syftet formulerades tre forskningsfrågor för att 

underlätta studiens process. 

 

1.5.1.  Forskningsfråga ett (FF1) 

Vilka viktiga faktorer påverkar valet av leverantör förutom priset? 

 

1.5.2.   Forskningsfråga två (FF2) 

Hur kan effektivisering inom byggbranschen ske för att kunna minska slöseri och öka 

möjligheter till synergier? 

 

1.5.3.  Forskningsfråga tre (FF3) 

Vilka mervärden kan Ulricehamns Betong AB leverera med sina produkter?  

 

1.6.  Perspektiv 
Undersökningen kommer att göras ur Ulricehamns Betong AB:s synvinkel, som är en 

prefabricerad leverantör samt dess utvalda kunder. (Bilaga 1) 

 

1.7. Avgränsningar 
Försörjningskedjan för byggbranschen och relationerna mellan aktörerna är komplex med 

många problem. Därför begränsades denna studie på tre olika områden; sakliga 

avgränsningar, tidsmässiga avgränsningar och ekonomiska avgränsningar. Avgränsningens 

syfte är att så konkret som möjligt bestämma vad som skall undersökas, samt vad som inte 

skall undersökas. (Lekvall & Wahlbin, 2001, s.204) 

 

1.7.1. Sakliga avgränsningar 

Undersökningen har fokuserat på att utföra en marknadsundersökning åt ett svenskt företag, 

Ulricehamns Betong AB, som har leverantör rollen. Vi avgränsade oss genom att undersöka 

tjugotre av företagets kunder för att få en generaliserande bild av hur företaget uppfattas av 

sina kunder. (Bilaga 1) Genom att ta reda på vad varje kund önskar och faktiskt värdesätter 

kan möjliga synergier upptäckas. 
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1.7.2.  Avgränsningar av tids- och kostnadsskäl 

Dessa avgränsningar handlar om att få maximal utdelning i from av relevant och tillförlitlig 

information. Detta uppnås genom att fördela fältarbetsinsatserna på ett bra sätt. (Lekvall & 

Wahlbin, 2001, s.204) 

 

Tidsmässigt avgränsades undersökningen till tre månaders heltidsarbete. När det gäller 

ekonomiska avgränsningar utfördes undersökningen av två studenter. Detta innebär 

begränsade resurser gällande studiens geografiska avgränsning och dess omfattning. 
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1.8. Nyckelbegrepp och definitioner 
 

Anbud: Erbjudande om att sluta avtal. (Internet1). Ett anbud föreligger om det är tillräckligt 

preciserat för att kunna ligga till grund för avtalsbundenhet och utvisar anbudsgivarens vilja 

att bli rättsligt bunden i och med att anbudet accepteras.(Internet 2) 

 

Anbudsprövning: I samband med anbudsöppnandet hålls ett sammanträde där anbuden 

värderas och prövas mot varandra. (Internet 1). En upphandlande enhet skall anta det anbud 

som är det ekonomiskt mest fördelaktiga, eller det anbud som har lägst anbudspris. Enheten 

skall i förfrågningsunderlaget eller i annonsen om upphandling ange vilka omständigheter den 

tillmäter betydelse. Omständigheterna skall om möjligt anges efter angelägenhetsgrad, med 

det viktigaste först. (Nordstrand, 2003, s.134) 

 

Beställare: Den som i förfrågningsunderlag, beställning eller kontrakt är uppdragsgivare. 

Byggherren kan själv fungera som beställare eller överlåta detta på någon annan. (Internet 1) 

Om byggherren inte bygger själv, så kan han träffa ett entreprenadsavtal som gäller utförandet 

av byggarbetena. I ett sådant avtal finns det två parter: beställare och entreprenören. 

Byggentreprenören utför byggnads- och anläggningsarbeten på entreprenad. (Nordstrand, 

2003, s.11) 

 

Byggherre: Den som låter uppföra en byggnad eller anläggning för sin räkning. Som regel 

kommer byggherren att äga det färdiga byggnadsverket. (Nordstrand, 2003, s.11) 

 

Byggprojekt: Syftet med ett byggprojekt är att tillverka en byggnad eller en anläggning. 

(Nordstrand, 2003, s.7) 

 

CAD: Computer Aided Design. Ritningsprogram för datorstödd konstruktion. (Internet 1). 

CAD började användas för ritningsframställning inom byggsektorn under 1980-talet. Idag 

framställs ritningarna till de flesta byggprojekt med hjälp av något CAD-program. 

(Nordstrand, 2003, s.92) 

 

Entreprenadformer: En byggherre som tänker genomföra ett byggprojekt har fyra 

huvudalternativ för organisering av projektet. Dessa är totalentreprenad, generalentreprenad, 

delad entreprenad eller s.k. CM-företag (Construction Management). (Nordstrand, 2003, s.13) 

 

Entreprenör: Den som åtagit sig en entreprenad. Entreprenörerna har alltså ansvar för att 

utförandet sker i enlighet med bygghandlingarna. Till gruppen byggentreprenörer räknas 

företag som ägnar sig åt att uppföra, bygga om och reparera byggnader och anläggningar. 

(Nordstrand, 2003, s.151) 

 

Industriellt byggande: Byggindustrin kännetecknades under 1950-talet av en kraftigt ökad 

mekanisering. Under 1960-talet började man tala om byggandets industrialisering. 

Byggprojekten utformades då för serieproduktion av likartade byggnader. Tillverkning av 

exempelvis betongelement för stommar och fasader skedde i ett flertal nybyggda fabriker. 

Många byggnadsarbetare blev montörer av färdiga byggelement. Den tekniska utvecklingen 

blev omfattande och antalet aktörer ökades. Byggprocessen blev därmed komplicerad. 

Entreprenörerna och leverantörerna kunde nu erbjuda skräddarsydda lösningar till byggherrar. 

Industriellt byggande innebär med andra ord att prefabricerade delar tillverkas i en fabrik och 

monteras på byggnadsplatsen. (Nordstrand, 2003, s.42) 
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Just-in-time: Produktionsmetod som innebär att leveranser inte kommer förrän de behövs. 

Detta gör att man slipper kostnads- och utrymmeskrävande lager. (Internet 1) 

Med hjälp av Just-in-time levereras rätt produkt i rätt tid till rätt kvalitet/kvantitet. (Fernström, 

2009, s.81-82) 

 

Kontrakt: Skriftligt avtal. (Internet 1). Ett kontrakt är en skriftlig sammanfattning av 

avtalsvillkoren som undertecknas av två parter. (Nordstrand, 2003, s.121) 

 

Lean Produktion: Att göra mer och mer med mindre och mindre, dvs. kortare tid, lägre 

kostnad och mindre fel. Då arbetet utförs smartare och det produceras endast den mängd som 

byggherren har beställt, effektiviseras flöden samtidigt som fel och slöseri i byggandet 

minskas.( Fernström, 2009, s.76) 

 

Logistik: Är läran om effektiva material flöden, där högsta möjliga effektivitet eftersträvs 

genom bra service och låga kostnader. (Jonsson & Mattson, 2008, s.10)  

 

Partnering: Är en samarbetsform i byggbranschen, där aktörerna dvs. byggherren, 

konsulterna, entreprenörerna och andra nyckelaktörer gemensamt utför ett byggprojekt. Där 

tas allas kunskaper tillvara och alla arbetar tillsammans under projektens olika 

skeden.(Internet 9) 

 

Standardisering: bidrar till effektivisering, tydlighet, bättre miljö och ökad säkerhet. Genom 

att ta fram gemensamma mål skapas det också plattformar för nyutveckling och innovation, 

vilket i sin tur gynnar leverantörer, konsumenter och andra aktörer i samhället. (Internet 10) 
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2. Metoddiskussion 
Syftet med det här kapitlet är att ge en beskrivning över studiens tillvägagångssätt. Kapitlet 

redogör för hur studiens syfte har angripits samt vilket angreppssätt och vilken 

undersökningstyp studien bygger på. Vidare presenteras forskningsprocessen från insamling 

av data till bearbetning och analysering och tolkning av den empiriska datan. 

 

2.1. Marknadsundersökning 
För att lyckas genomföra uppdraget åt uppdragsgivaren Ulricehamns Betong AB för bästa 

möjliga resultat, utfördes en marknadsundersökning. En undersökning är en avgränsad 

process som handlar om att samla in nytt empiriskt primärdatamaterial för att sammanställa, 

analysera och tolka detta till användbar marknadsinformation. (Lekvall & Wahlbin, 2001, 

s.74). Förutsättningen för en marknadsundersökning är att ett företag eller en organisation har 

ett marknadsföringsproblem som måste lösas. Syftet är att förbinda marknadens aktörer med 

uppdragsgivaren genom information. (Christensen m.fl., 2001, s.11) 

 

2.1.1. Marknadsundersökningsprocessen 

Ett gammalt ordspråk lyder: ett väl definierat problem är ett till hälften löst problem. En 

grundlig problemanalys är en bra grund för hela undersökningen. Det är därför nödvändigt att 

undersökaren och uppdragsgivaren är överens om marknadsföringsproblemet som ska lösas 

med hjälp av undersökningen. Uppdragsgivaren och undersökaren måste då arbeta fram ett 

väldefinierat problem först och vara överens om undersökningens mål. (Kotler m.fl., 1999, 

s.32) För att kunna genomföra undersökningen är det dessutom nödvändigt att avgränsa 

marknadsföringsproblemet till ett undersökningsproblem. Målsättningen är att studera en del 

av problemet, undersökningsproblemet, men att kunna förstå och se hela problemkomplexet 

när undersökningen är genomförd. (Christensen m.fl., 2001, s.52) För att få en övergripande 

bild av marknaden och förstå problemet inleddes undersökningen med att det ställdes 

skriftliga frågor till själva uppdragsgivaren. (Bilaga 2) 

 

Efter beskrivning av problemet och diskussion med uppdragsgivaren Ulricehamns Betong 

AB, avgränsades marknadsföringsproblemet till ett undersökningsproblem som hade ett högt 

förklaringsvärde och som var praktiskt genomförbart. Efter att ett relevant 

undersökningsproblem har bearbetats fram, är det dags att beskriva ett syfte. (Christensen 

m.fle., 2001, s.54) 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.1: Förhållandet mellan marknadsföringsproblemet och undersökningsproblemet 

(Anpassad efter Christensen m.fl., 2001, s.12) 

 

Marknadsföringsproblemet 

 

 Undersökningsproblemet 
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2.2. Undersökningens syfte 
Undersökningens syfte kunde nu formuleras, det vill säga undersökningens färdinriktning 

med avseende på vilken typ av resultat som skall uppnås. Det går att skilja mellan tre olika 

inriktningar på syften; explorativa, beskrivande eller förklarande. (Christensen m.fl., 2001, 

s.54) 

Explorativt syfte innebär att uppdragsgivaren vet väldigt litet om undersökningsproblemet. 

Huvudsyftet är att få en övergripande bild av till exempel en specifik marknad, bransch eller 

specifika kundbehov. . (Christensen m.fl., 2001, s.55) 

Då uppdragsgivaren har en god kännedom om ett marknadsproblem men saknar en tydlig bild 

av den, får studien ett beskrivande syfte. Uppgiften är att ge en uppdaterad och tydig bild av 

till exempel marknaden eller att förklara varför kundernas beslutsprocess är som den är. . 

(Christensen m.fl., 2001, s.56) 

Förklarande syfte används när uppdragsgivaren är välbekant med undersökningsproblemet 

och har en tydlig bild, men vill veta varför till exempel marknaden fungerar som det gör. . 

(Christensen m.fl., 2001, s.57) 

Grupperna är i hög utsträckning överlappande men för att identifiera huvudsyftet med 

undersökningen utgår man från vilken eller vilka typ av huvudfrågor som undersökningen ska 

besvara. Alla undersökningar är till exempel till viss del explorativa men det innebär inte att 

alla har ett explorativt huvudsyfte. (Christensen m.fl., 2001, s.54-58) 

2.2.1. Studiens syfte 

Denna studie har inledningsvis en explorativ inriktning, då syftet är att skapa en övergripande 

bild av kundernas specifika behov, beteende och ta reda vad kunderna värdesätter hos en 

prefabricerad leverantör. En explorativ studie kan sedan fungera som en grundläggande 

kunskap och förståelse av problemområdet, för att kunna precisera uppgiften för en senare 

undersökning. (Lekvall & Wahlbin, 2001, s.196) 

 

Undersökningens syfte är att vidare undersöka om vad kunderna anser om att förbättra 

relationen till sin leverantör för att kunna samarbeta. Genom att ställa olika ”Hur”, ”Vad” och 

”Varför” -frågor bygger man upp kunskap kring problemområdet. Studien har även en 

beskrivande inriktning, då syftet är att ta reda på hur uppdragsgivaren uppfattas av sina 

kunder. Studien ska vidare undersöka om hur nöjda kunderna är med uppdragsgivarens 

produkter/tjänster och hur man kan hitta möjligheter till bättre samarbete. Ett beskrivande 

syfte beskriver en kunds beslutsprocess. (Christensen m.fl., 2001, s.55) 

Sammanfattningsvis kan studien beskrivas som explorativt, och i viss mån förklarande. 
Fastställandet av undersökningsproblemet och dess syfte styr sedan hela 

undersökningsprocessen. (Kotler m.fl., 1999, s.32) 
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2.3.  Val av ansats 
Valet av ansats handlar om hur man tekniskt skall gå tillväga för att kunna dra slutsatser med 

avseende på studiens syfte som nämndes ovan.  Olika ansatser lämpar sig bättre eller sämre 

för att få fram olika typer av resultat. (Lekvall & Wahlbin, 2001, s.209) 

2.3.1. Forskningsansats 

Forskningsansats samordnar teori och empiri i en undersökning. Empirin bygger på 

vetenskapliga undersökningar av verkligheten, iakttagelser och experiment. Men teorin är en 

abstrakt beskrivning av ett specifikt fenomen av verkligheten, och dess språk utgörs av 

modeller och begrepp. Det går att illustrera tre olika forskningsansatser; induktion, deduktion 

och verifikation. (Bjerke, 2004, s.108) 

Induktion är en vetenskaplig metod där man från de enskilda fallen sluter sig till allmänna 

lagar. Man utgår alltså från ursprungliga observationerna mot teorierna. Detta betyder att det 

bildas teorier med hjälp av faktisk kunskap, vilket innebär att induktion härleder slutsatser 

från empirin och datainsamlingen och blir studiens utgångspunkt. (Bjerke, 2004, s.108) 

Deduktion innebär att man från allmänna lagar sluter sig till de enskilda fallen. Detta innebär 

en logisk analys av vad den allmänna teorin säger om en specifik händelse. Deduktion utgår 

från studiens referensram för att formulera hypoteser som testas mot verkligheten via 

observationer. (Bjerke, 2004, s.108) Den teoretiska referensramen är den kunskapsmässiga 

begränsningen inom vilken undersökningen genomförs, där det är valet av teorier som sätter 

gränserna för analysens möjligheter. (Christensen m.fl., 2001, s.54) 

Det tredje och sista steget är verifikation och innebär att kunskaparen återvänder till fakta för 

att se huruvida han eller hon hade rätt i sina förutsägelser. (Bjerke, 2004, s.108) 

 

Studiens forskningsansats 

Studiens ansats växlar mellan induktion och deduktion och låter förståelsen växa fram 

successivt. Studien har en deduktiv ansats då det utgår från befintliga teorier och begrepp för 

att sedan med hjälp av insamling av empirisk data, öka förståelsen om verkligheten och 

utveckla teorier.  Den teoretiska referensramen är alltså utgångspunkten för insamling av 

empirin och används för att bättre kunna spegla och förstå verkligheten. Studien har inslag av 

induktion då man utifrån datainsamlingen bildar teorier som faller utanför referensramen. 
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2.3.2. Val av undersöknings- och metodansats 

En undersökningsansats är dess ”grundläggande tekniska utformning”. 

Undersökningsansatsen bestäms i två huvuddimensioner; 

 

1. dels med avseende på om ett enskilt eller ett fåtal fall ska analyseras ”på djupet” eller 

studera för att jämföra ett större antal fall ”på bredden”, 

 

2. dels med avseende på om kvantitativa eller kvalitativa analysmetoder ska användas. 

(Lekvall & Wahlbin ,2001, s.209) 

 

1. När det gäller den första dimensionen finns det olika ansatser som bland annat; fallstudie-, 

och tvärsnittsansats. Det är problemet som styr och bestämmer valet av ansats. Detta sker 

indirekt genom utvalda metoder forskar hela studien med utgångspunkt i problemet och 

syftet. (Christensen m.fl., 2001, s.83) 

Om undersökningens syfte är att studera enskilda undersökningsobjekt på djupet talar man om 

fallstudieansats. Fallstudieansats är ett verktyg med mål att ge bakgrundsmaterial till en 

diskussion om ett praktiskt problem. Det kan exempelvis handla om att analysera 

bakomliggande motiv till enskilda kundernas konsumtionsbeteende. (Lekvall & Wahlbin, 

2001, s.209) 

Men om undersökningens syfte är däremot att studera ett flertal undersökningsobjekt med 

syfte att jämföra dem sinsemellan och dra slutsatser för större grupper eller hela 

marknadssegment, talar man om tvärsnittsansats. Det går även att skilja mellan två typer av 

tvärsnittsansats; surveyansats och experimentell ansats. (Lekvall & Wahlbin, 2001, s.210) 

2. Den andra nämnda dimensionen är ett val mellan den kvalitativa och den kvantitativa 

metoden.  

Kvantitativa metoder fastställer en kvantitet. Det kan handla om hur mycket av en egenskap 

eller kvalitet som en viss företeelse har. (Eneroth, 2005, s. 5). Kvantitativa undersökningar 

innehåller oftast data i sifferform och analyseras statistiskt. Analysen riktar bland annat på att 

upptäcka och mäta samband mellan olika variabler. (Christensen m.fl., 2001, s.67). Syftet 

med en sådan undersökning är ofta att ge en statistisk säker och generaliserad bild av 

verkligheten. Kvantitativa undersökningar genomförs vanligtvis med ett stort urval och litet 

undersökningsdjup. (Sörqvist,2000, s.51). Undersökningens utgångspunkter är alltså 

förutbestämda, det vill säga de utgör undersökningens ramverk och begränsning. Det är 

lämpligt att använda en undersökning av kvantitativ karaktär när syftet med undersökningen 

är att förbättra och utveckla teorierna. (Christensen m.fl., 2001, s.67)  

En kvalitativ undersökning har som syfte att ge kunskap om kundernas bakomliggande tankar 

och uppfattningar. (Sörqvist, 2000, s.64). En undersökning av kvalitativ karaktär består därför 

främst av ord, text, symboler och handlingar där ”tingens” underliggande mening och innebär 

fokuseras. (Christensen m.fl., 2001, s.67). Kvalitativa undersökningar samlar in data som inte 

meningsfullt kan kvantifieras, dvs. uttryckas i sifferform och analyseringen av data sker med 

”icke räknade” analysmetoder. (Lekvall & Wahlbin, 2001, s.210). Kvalitativa data används i 

sin tur för att bland annat bygga teorier, teoretiska hypoteser och praktiska arbetshypoteser det 

vill säga ”bästa möjliga förklaringen just nu”. (Christensen m.fl., 2001, s.67) 
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2.3.3. Studiens undersöknings- och metodansats 

Syftet med en denna studie är att tränga igenom ytan och skapa en bättre förståelse för de 

underliggande mönstren och behoven hos kunderna. Studien ska analysera bakomliggande 

värderingar och motiv till kundernas konsumtionsbeteende. Men även upptäcka hur kunderna 

upplever Ulricehamns Betong AB som leverantör. Syftet är vidare att utifrån teorin försöka 

förklara och beskriva varför och hur de gjort sina val av leverantör. Den valda metoden för 

denna studie är därför en kvalitativ ansats med vissa kvantitativa inslag, i form av en 

fallstudie. 

När det gäller valet mellan kvalitativ- eller kvantitativ undersökning går det inte helt att 

definiera exakt. (Lekvall & Wahlbin, 2001, s.211). Det är med andra ord omöjligt att 

kraraktärsdragen är oberoende av varandra. Många undersökningar är oftast en kombination 

av flera metoder. Det är helt enkelt undersökningsproblemet och syftet som avgör detta val. 

(Christensen m.fl., 2001, s.68)  

Den kvalitativa metoden används eftersom syftet är att ge kunskap om kundernas 

bakomliggande behov och uppfattningar. Denna utgjorde grunden för utveckling av 

frågeformulär. Inslag av kvantitativ metod användes för att ge en generaliserbar bild av 

kundernas åsikter. I denna studie ingår exempelvis några öppna frågor som klassas som 

kvantitativ frågeställning. Dessa kvantitativa frågor ska besvara hur uppdragsgivaren 

uppfattas av sina kunder.  

2.3.4.  Datainsamlingsmetoder 

En undersökare får reda på uppgifter om undersökningsproblemet genom att fråga någon som 

kan ge de önskade uppgifterna. Denne kallas då för uppgiftslämnare eller respondent. 

Oberoende av hur frågorna ställs och svaren ges används termen intervju om en enskild 

utfrågning.(Lekvall & Wahlbin, 2001, s.259) 

 

En fråga kan ställas skriftligt via bland annat; post, e-post eller webbplats. Frågan kan även 

ställas muntligt via bland annat: telefonsamtal eller personligt sammanträffande. Valet av 

frågemetod bestäms bland annat av vilken inriktning undersökningen har, hur väl man har 

preciserat den undersökningsuppgift som skall lösas och vilken ansats som har valts. Om 

studien har en explorativ inriktning kan exempelvis personliga intervjuer och gruppintervjuer 

utföras. Har studien en fallstudieansats är det lämpligt med personliga intervjuer. Vid 

undersökningar inom en väl definierad och avgränsad målgrupp, där alla har tillgång till 

Internet, kan intervjuer via e-post eller en hemsida vara en utmärkt metod. (Lekvall & 

Wahlbin, 2001, s.271) 

 

Utifrån valet av skriftlig- eller muntlig frågemetod går det att kommunicera med en 

respondent på fyra olika sätt; (Lekvall & Wahlbin, 2001, s.271) 

 

 Skriftlig enkät: Ett frågeformulär sammanställs och sänds till respondenten via 

exempelvis e-post. 

 Telerfonintervju: Här ringer undersökaren upp respondenten för att ställa frågorna. 

 Personlig intervju: Undersökaren träffare respondenten personligen. Här kan frågorna 

besvaras muntligt eller skriftligt. 

 Intervjuer via Internet: Detta kan ses som ett specialfall av skriftliga intervjuer. 
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2.3.5. Studiens val av datainsamlingsmetod 

Frågemetoden är skriftlig i form av skriftlig enkät med öppna frågor. (Bilaga 4). Ett 

frågeformulär sammanställdes och sändes till utvalda respondenter.( Bilaga 1). Denna metod 

användes på grund av att de tjugotre utvalda företagen hade inte tid med personliga intervjuer 

och på grund av ekonomiska skäl. Denna metod var dock tidskrävande eftersom det tog tid att 

sända ut och få tillbaka formulären. 

 

2.4. Datakällor 
En förutsättning för alla marknadsundersökningar är att data samlas in, analyseras, tolkas och 

presenteras. Arbetet med att samla in datamaterialet till en undersökning är en känslig och 

viktig del av undersökningsprocessen. (Lekvall & Wahlbin, 2001, s.387)  

Det möjligt att dela in data på två olika sätt. För det första är det möjligt att utgå från dess 

karaktär och form, det vill säga kvantitativa eller kvalitativa data. För det andra är det möjligt 

at utgå från när och hur datamaterialet samlas in, det vill säga sekundär- eller primärdata. 

(Christensen m.fl., 2001, s.66) 

 Data av kvantitativ och kvalitativ karaktär 

Kvantitativa data utgörs oftast av siffror, och kvalitativa data utgörs av ord och bilder. 

Kvantitativa data uppfattas oftast som något man räknar genom att använda exempelvis 

statistiska metoder, medan kvalitativa data ses som någonting man tolkar och försöker förstå. 

(Christensen m.fl., 2001, s.66) 

 Sekundär- och primärdata 

Sekundärdata innebär information som samlats in och sammanställts i ett annat sammanhang. 

Den typen av data kan exempelvis utgöras av information som finns internt inom företaget 

eller information från offentliga informationskällor. Oftast kräver undersökningsproblemet 

mer information än den som redan existerar och är tillgänglig. Den andra typen av data som 

samlas in med olika tekniker kallas för primärdata. (Christensen m.fl., 2001, s.69). Primärdata 

för en undersökning erhålls i de allra flesta fall från enskilda människor eller grupper av 

människor. Detta kan ske på två sätt, antingen genom att direkt observera eller genom att 

ställa frågor om det. Man talar då om observationsmetoder eller frågemetoder. (Lekvall & 

Wahlbin, 2001, s.257) 

2.4.1. Studiens datakällor 

Syftet med undersökningen är att utifrån teorin försöka förklara och beskriva varför och hur 

kunderna gjorde sina val av leverantör. För att kunna samla information om detta användes 

data av kvalitativ karaktär med inslag av kvantitativ karaktär. Detta för att information i form 

av enbart kvantitativ karaktär inte skulle ge en helhetsbild. Denna studie består av sin tur 

av både sekundär- och primärdata. Primärdata samlades in i form av intervjuer via e-post. Den 

interna sekundära om själva uppdragsgivarens företag samlades in via Ulricehmans Betong 

ABs hemsida. Den externa sekundära samlades in via bland annat litteratur som lånades från 

Högskolan i Borås och Göteborgs Universitet samt sökmotorer som bland annat Google, 

Yahoo och Wikipedia. Andra tidssrkifter som Dagens Industri, byggvärlden har även använts. 

Sökord och begrepp som byggbranschen, slöseriet inom byggbranschen, effektivisering av 

försörjningskedjan och prefabricerade leverantörer har använts. 
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2.5. Urval 
Utifrån undersökningens omfattning går det att skilja mellan två olika typer av 

undersökningar; totalundersökningar och stickprovsundersökningar. En totalundersökning 

innebär att samtliga individer undersöks i den aktuella populationen. Medan vid en 

stickprovsundersökning undersöks endast vissa. (Sörqvist, 2000, s.87) 

 

Syftet med en marknadsundersökning är oftast att kartlägga bland annat uppfattningar, 

attityder och åsikter hos en viss målpopulation. Innan undersökningen kan genomföras måste 

denna målpopulation som kan bestå av befintliga kunder eller potentiella köpare, identifieras. 

Att utföra en totalundersökning är ofta tidsmässigt krävande och ekonomiskt krävande. Därför 

utförs en urvalsram som fastställer de individer som skall undersökas. Det går att skilja 

mellan sannolikhetsuraval och icke-sannolikhetsurval. (Sörqvist, 2000, s.88)  

 Sannolikhetsurval 

En förutsättning för detta urval är att det måste finnas ett register över samtliga personer eller 

enheter som ingår i populationen som ska undersökas. Detta för att varje urvalsenhet har en 

känd sannolikhet att komma med i urvalet. (Christensen m.fl. , 2001, s.114) Sannolikhetsurval 

baseras slumpmässighet och en fördel med ett sådant val är att inferensfel av olika storlek kan 

kvantitativt beräknas. Sannolikhetsurval kan ske på olika sätt som till exempel obundet 

slumpmässigt som kräver en slumpgenerator. (Lekvall & Wahlbin, 2001, s.238)  

 

 Icke-sannolikhetsurval 

Undersökningar kan även genomföras med respondenter som inte valts genom 

sannolikhetsurval. Exempelvis när syftet är att erhålla djup förståelse om bakomliggande 

uppfattningar eller utforska nya kända områden. Några exempel på olika typer av icke-

sannolikhetsurval är; Kvasi-statiska urval, bortfallssubstitution och anvisningsurval.  

 
2.5.1. Bortfall 

Många undersökningar lyckas inte med att nå samtliga enheter i urvalet. Detta kallas för 

bortfall och är stort problem vid marknadsundersökningar, speciellt vid enkätundersökningar 

då bortfallet kan ligga mellan 60-70 procent. En anledning är att informationsöverflödet är 

stort i samhället och många tröttnar på att besvara på undersökningar hela tiden.  

 

Respondentens intresse har en stor betydelse och därför måste dennes intresse fångas för bästa 

möjliga resultat. Undersökningens utformning har även en avgörande del. Frågorna måste 

därför vara klara och tydliga. Ett annat sätt för att minska bortfallet är att förbereda 

respondenten genom att exempelvis ringa respondenten innan undersökningen sker.  

Påminnelser är även ett bra sätt för att minska bortfallet. Ett vanligt sätt är att den första 

påminnelsen består av ett kortfattat brev som motiverar respondenten till att besvara. Den 

andra påminnelsen kan bestå av enkäten utifall respondenten inte har den eller har den 

tillänglig. (Sörqvist, 2000, s.95) 

 

2.5.2. Studiens anvisningsmetod 

När undersökningens syfte är att belysa vissa frågeställningar och göra en djupare analys av 

ett litet antal undersökningsenheter kan ett s.k. bedömningsurval väljas. (Sörqvist, 2000, s.89) 

Denna metod innebär att undersökningsenheter eller respondenter väljs ut efter kriterier som 

kan bedömas vara givande för undersökningen. (Lekvall & Wahlbin, 2001, s.248) Urvalet i 

det här arbetet är ett icke-sannolikhetsurval med bedömningsurval metoden. Respondenterna 

som valdes av Ulricehamns BetongAB är befintliga kunder som besitter information gällande 

undersökningen. Här valdes tjugotre företag som har haft Ulricehamn Betong AB som 
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leverantör. Intervjun sändes till personer som exempelvis inköpschef, marknadschef och VD 

som hade mest information om undersökningsproblemet.  

För att minska bortfallet i studien för bästa möjliga resultat kontaktades respondenten 

personligen via telefonsamtal. För att sedan fånga dennes intresse påpekades att studiens syfte 

är att förbättra hela försörjningskedjan och detta skulle innebära en ”vinn-vinn” situation för 

alla inblandade aktörer i en byggprocess. Sedan efter tre veckor skickades en påminnelse till 

alla respondenter som inte hade besvarat och efter ytterligare två veckor skickades den andra 

påminnelsen. 

2.6. Undersökningsfel 
Undersökningens resultat kommer alltid att skilja sig från det verkliga värdet och det är 

arbetskrävande att eliminera felen i efterhand. Av den anledningen är det nödvändigt att vara 

medveten om fel som kan förekomma under studien för att försöka minska risken för dessa 

fel.  

2.6.1. Giltighetsanspråk 

Generellt går det att beskriva en undersökningens noggrannhet och tillförlitlighet med hjälp 

av begreppen validitet, reliabilitet och objektivitet. (Paulsson, 1999, s.48) 

 
 Validitet 

Detta begrepp står för i vilken utsträckning mätmetoden verkligen mäter det som avses att 

mäta. Det är dock svårt att med säkerhet bestämma om en mätmetod är valid eller icke. 

Bedömningar ligger oftast som grund för att validiteten är tillräcklig. (Paulsson, 1999, s.48) 

 
 Reliabiliteten 

Begreppet står för i vilken utsträckning kan samma värde uppnås om mätningen upprepas. En 

mätning med god reliabilitet kännetecknas av att den inte påverkas av vem som utför 

undersökningen eller de omständigheter under vilka den sker. (Paulsson, 1999, s.48) 

 

 Objektivitet 

Objektivitet står för i vilken utsträckning värderingar påverkar studien. Ett exempel är 

intervjuer som har lägst objektivitet eftersom den som intervjuar påverkar respondentens svar 

omedvetet. (Paulsson, 1999, s.48) 

 
2.6.2. Studiens giltighetsspråk 

Ett bra resultat uppnås när validitet, reliabilitet och objektivitet är så högt som möjligt. Det 

slutliga målet med en undersökning är att mäta det studien avser att mäta, att ha helt 

tillförlitliga mätinstrument och att inte låta studien påverkas av värderingar. (Paulsson, 1999, 

s.48)  

I en kvalitativ undersökning har validiteten större betydelse än reliabilitetsbegreppet. Detta för 

att eventuella fel och brister är svårare att fastställa eftersom mätningsinstrumentet utgörs av 

undersökaren och resultaten är direkt relaterade till en specifik situation. (Sörqvist, 2002, 

s.159) Begreppet validitet kan delas in i två grupper; intern validitet och extern validitet. God 

intern validitet innebär att de resultat som framkommer stämmer överens med verkligheten. 

Ett trovärdigt resultat kan därigenom uppnås genom att samla in tillräcklig mängd data och 

använda genomtänkta metoder. Extern validitet innebär den förståelse och insikt som uppnås 

vid en genomförd kvalitativ undersökning är oftast analytisk generaliserbar och kan överföras 

på liknande situationer. (Sörqvist, 2000, s.162)  
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2.6.3. Arbetes praktiska genomförande 

Ulricehamns Betong AB, uppdragsgivaren, gjorde första urvalet av respondenter för en så 

kallade provintervju (Bilaga 3). Provintervjun hade som syfte att testa intervjuformuläret 

innan studiens start. Dessa första respondenter bestod av tre företag som har vid flera tillfällen 

valt Ulricehamns Betog AB som leverantör. Efter att dessa tre respondenter hade besvarat 

frågorna och efter några justeringar sändes skriftlig enkät med öppna frågor vidare till tjugo 

andra utvalda respondenter. Dessa respondenter är uppdragsgivarens befintliga kunder och 

formuläret skickades till personer som har inköpsansvaret inom det valda företaget.  

Som det nämndes ovan bestod enkätformuläret av skriftlig enkät med öppna frågor av 

kvalitativ- och kvantitativ karaktär. Frågeformuläret skickades till nyckelpersoner inom 

utvalda företagen och bortfallet bestod av tre företag som på grund av tidsbrist och intresse 

inte deltog. Innan frågeformuläret sändes kontaktades även dessa nyckelpersoner via 

telefonsamtal för att minska bortfallet. En respondent ville dessutom besvara på frågorna via 

telefonsamtal och här spelades in intervjun. Med hänsyn till studiens avgränsning utfördes 

inte flera intervjuer och det skickades enbart två påminnelser till personer som inte hade 

besvarat på frågorna. Resultatet blev att elva svarade varav en blev intervjuad via telefon på 

grund av hans personliga skäl. 
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3. Teori 
I detta kapitel kommer tidigare forskningsarbeten kring det valda ämnet att presenteras, 

vilket kan sedan användas som stöd vid analys och tolkning av Empirin. 

”Kunden är vår viktigaste besökare. Han är inte beroende av oss – vi är 

beroende av honom”  

Detta är ett motto från det amerikanska postorderföretaget L. L. Bean (Kotler, 2003, 

s. 75) 

Numera lever vi i en ekonomisk värld där kunden har stor inflytande över varor och tjänster.  

För att ett företag ska lyckas med att ha kvar lojala kunder, måste anställda på företaget tänka 

kundorienterat, dvs. betjäna kunderna. Om företaget inte tar hand om sina kunder hinner ett 

annat företag göra det i stället. (Kotler, 2003, s. 74) 

Kundernas behov ska inte bara tillfredställas utan ska tillfredställas ännu bättre eftersom om 

kundernas behov bara tillfredställs söker de sig till andra företag som tillfredställer deras 

behov ännu bättre. Företag måste ta reda på vad kunderna har för behov och därefter 

överträffa dem. Detta har Jack Welch, före detta vd för GR, uttryckt på följande sätt: 

 ”Den bästa metoden om man vill behålla kunderna är att ständigt ta reda på 

hur de får mer för mindre.” (Kotler , 2003, s. 76) 

Det är viktigt att företag tar hand om sina kunder, men det är inte ett måste att alla kunder ska 

betjänas lika bra. Detta kan åstadkommas genom att veta tillräckligt om varje kund och sedan 

komma med erbjudanden som är anpassade efter deras behov. Kunderna kan vara 

vinstgivande eller besvärliga men kärnan i det är att företaget ska lära sig att kunna hantera de 

besvärliga också. Sedan kan det förekomma missnöje hos kunder avseende varor och tjänster 

men dessa missnöjen eller klagomål ska tas på allvar och ska ses som påminnelse att företaget 

inte förlorar kunderna utan åtgärda de problem som finns istället. (Kotler, 2003, s. 77-78) 

3.1. Teori avseende forskningsfråga 1 (FF1) 
Vilka viktiga faktorer påverkar valet av leverantör förutom priset? 

 

Marknadsförare på ett företag ska fokusera på leverantörerna och en anledning till detta är att 

bra leverantörer kommer med förslag och idéer på produkter samtidigt som de levererar 

produkten.  Dessutom bedöms leverantörerna oftast av sin förmåga att pressa ner 

upphandlingskostnader trots att de är bästa leverantörer. (Kotler, 2003, s. 90) 

Författaren till ovanstående bok menar även att många av dagens företag minskar antalet 

leverantörer och anledningen till detta är att en bra leverantör är bättre än flera vanliga eller 

halvbra leverantörer. Därför är det väldigt viktigt att som leverantör ta tillvara på kundernas 

krav eftersom det blir lättare för dem att klara av marknaden samt de mindre krav som andra 

kunder ställer.    

Oftast är pris, kommunikation, kvalitet, leveranstid, leveransflexibilitet och leveranssäkerhet 

sådana faktorer som kunden värdesätter hos en leverantör. För att få en förståelse till varför 

kunderna tar hänsyn till ovanstående faktorer utförs en djup beskrivning av var och en av 

dessa faktorer enligt nedan.  
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3.1.1. Pris  

Pris:  

”Den perfekta prissättningen är när vinsten optimeras genom att få maximalt 

med köpare för en minimal prissänkning eller ett maximalt pris för en 

minimal sänkning av antalet köpare” (Lundén, 2008, s.9) 

Prissättning är en pågående process som ändras med tiden utifrån kundernas beteende, 

konkurrenterna och kostnadsstrukturen. Ovanstående faktorer är utgångspunkter för 

prissättning. Ett företag brukar använda sig av dessa modeller för att kunna överleva på 

marknaden. Dessutom är dessa modeller olika viktiga vid olika tider, dvs. vid företagets 

startfas är kostnadsstrukturen viktig, sedan är det konkurrenterna som blir alltmer viktigare. 

När företaget har hittat sin position på marknaden, blir det mer kundorienterat i 

prissättningen. (Lundén, 2008, s.9-10-11) 

Priset ses dessutom utifrån olika perspektiv, kundens och företagets perspektiv, med olika 

funktioner. (Lundén, 2008, s.13,14 och 15) 

Kundens perspektiv: följande funktioner har kundens perspektiv, 

 Plånboksfunktionen: För den som inte har tillräckligt med pengar kan priset vara 

avgörande, eftersom kunden inte har tillräckligt med pengar samt gör en 

prisjämförelse och tittar på vad andra konkurrenter har för pris. 

 

 Rättvisa: Kunden ska uppleva priset som rättvist. Det finns faktorer som får kunden att 

känna sig lurad exempelvis, extra kostnader som tillkommer i sambandet med köpet, 

men kunden vet inte om det, eller företaget sänker priset en kort tid efter att kunden 

har köpt. Det kan även vara så att företaget säljer produkten med en lägre pris till vissa 

kunder utan någon anledning. Ett annat problem kan vara så att kunden upptäcker att 

det finns företag som säljer produkt med samma kvalitet fast med lägre pris. 

 

 Status: Vissa kunder föredrar att köpa dyra produkter hos företag som riktar sig till 

kunder som är beredda att köpa dyra produkter.  

 

 Omvänd status: Däremot finns det rika kunder som föredrar att köpa billiga produkter. 

 

Företagets perspektiv: Ur företagets perspektiv finns det andra funktioner som: 

 Intäkter per styck, timme: I detta fall är det viktigt att företag hittar ett rimligt pris som 

gör att täckningsbidraget blir högt och som leder till företagets lönsamhet. 

 

 Intäkter i mått av volym: Vid tillverkning av hög volym är det viktigt att styckpriset 

dvs. timpriset, kilometerpriset har ett rimligt pris så att täckningsbidraget är positivt 

för företaget. 

 

 Företagets Image: Det pris som företagets produkter har, ger stor betydelse för den 

bild som företaget visar för omvärlden. Om ett företag tar ett lågt pris för sina 

produkter uppfattas det som dåligt avseende produktens kvalitet.  
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Prissättning kan i sin tur förklaras utifrån tre vanliga modeller; kostnadsbaserad prissättning, 

konkurrentens prissättning och kundbaserad prissättning. 

Kostnadsbaserad prissättning: I detta fall utgår företaget från material-, löne-, 

transportkostnader tillsammans med ett pålägg för att ta fram produkten. Dessa interna 

kostnader fungerar som bas vid prissättningen. Denna prissättning är inte den bästa metoden 

trots att den är vanlig eftersom kunderna inte bryr sig om vad produkttillverkningen kostar. 

Det som är viktigt för kunden är hur mycket han/hon är beredd att betala för produkten. 

Värdet på produkten påverkas av ekonomin, smak, status osv. En risk som kan uppstå vid 

kostnadsbaserad prissättning är att företaget sätter ett lägre pris än vad kunden är beredd att 

betala. Detta leder i sin tur till att företaget inte når upp den högsta vinstpotentialen. (Lundén, 

2008, s.20-21) 

Konkurrentens prissättning: Denna prissättning handlar om att hitta en rimlig prisposition i 

förhållande till konkurrenterna. Företaget bör alltid se till att undersöka konkurrenternas 

produkter för att se om exempelvis kvaliteten skiljer sig åt. Om produkterna är lika blir det 

svårt för företaget att sätta ett högre pris eftersom försäljningen minskar. Företaget ska inte 

heller glömma vad kunden är beredd att betala för produkten. (Lundén, 2008, s.36) 

Ett annat problem som uppstår vid konkurrensbaserad prissättning är när konkurrenterna 

sänker priset på dess produkter. I detta fall är det viktigt att företag utför någon av följande 

åtgärder: (Lundén, 2008, s.37) 

 Sänk priset: Företaget sänker priset för att inte tappa för stor marknadsandel gentemot 

konkurrenten. Nackdelen med denna åtgärd är att vinsten minskar kraftigt under en 

kort tid. 

 

 Förbättra kvalitén: En annan åtgärd är att förbättra produktens kvalitet och informera 

marknaden om det inom en rimlig tid och till en lämplig kostnad. 

 Höj priset och förbättra kvalitén: Ett alternativ som företaget kan använda sig av för 

att behålla sin marknads andel. 

 

 Satsa på en lågprisvariant: Om ingen av de ovanstående åtgärderna fungerar kan 

företaget börja använda sig av en lågprismodell och börja sänka priset på sina 

produkter. 

 

Kundbaserad prissättning: Detta innebär hur kunderna upplever värdet av ett företags 

produkter och hur mycket är de beredda att betala. För att kunden ska uppfatta priset som 

rimligt, är det viktigt för företaget att använda sig av noggranna marknads- och 

prisundersökningar. (Lundén, 2008, s.50) 

Det finns strategier som ett företag kan använda sig av vid kundbaserad prissättning. Dessa 

strategier har oftast kunderna som utgångspunkt och går ut på att ta fram följande 

prissättningsstrategier: 
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 Skumningsprissättning: Modellen går ut på att ta ett högt pris när en ny produkt 

lanseras, och så småningom sänka priset. Denna modell fungerar förutsatt att 

produkten är helt ny och att det inte finns många konkurrenter som säljer samma 

produkt på marknaden. Denna modell fungerar bra när det finns kunder som är 

beredda att betala ett högt pris för produkten. (Lundén, 2008, s.51) 

 

 Penetreringsprissättning: Denna modell är motsatsen till ovanstående prissättning, 

dvs. sälja en helt ny produkt för ett lågt pris. Fördelarna med denna modell är att 

efterfrågan på den nya produkten blir stor samt att företaget får en stor marknadsandel. 

(Lundén, 2008, s.52) 

 

 Produktlinjeprissättning: Går ut på att ta olika pris för många likartade produkter. 

(Lundén, 2008, s.52) 

 

 Varukorgsprissättning (Price bundling): Detta går ut på att ett paket med produkter 

säljs till kunden. I detta fall känner kunden sig tillfredställd och mindre priskänslig när 

en produkt säljs tillsammans med andra produkter. Det finns fördelar med denna 

modell då företaget slipper priskonkurrens på varje delprodukt och det blir svårare för 

kunden att göra prisjämförelse med andra företag. (Lundén, 2008, s.52) 

 

 Komplementproduktsprissättning: Denna modell går ut på att en huvudprodukt säljs 

till ett lågt pris med en viss begränsning. Detta innebär att för att huvudprodukten ska 

fungera så behövs det extra utrustning till den. Den extra utrustningen säljs till ett 

högts pris och på så viss tjänar företaget på att tjäna pengar på den samt en liten 

vinstmarginal på huvudprodukten. Det finns nackdelar med denna modell då 

konkurrenterna kan köra samma metod. Därför är det viktigt att köra någon form av 

patent eller avtal i detta fall. (Lundén, 2008, s.53-54) 

 

 

3.1.2. Kommunikation  

Ett företag kan använda sig av två sorters kommunikationskanaler för att nå kunden; 

personliga kommunikationskanaler och opersonliga kommunikationskanaler.(Zigler & 

Magnusson, 2008, s.202-203) 

 Personliga kommunikationskanaler: Denna kommunikation kan ske genom personliga 

möten, telemarketing, marknadsföring via post eller e-post. Denna metod används då 

det handlar om ett stort projekt, eller vid köp av en dyr, riskabel produkt. Fördelen 

med denna kommunikationskanal är att företaget har en direkt kontakt med kunden. 

 Opersonliga kommunikationskanaler: I detta fall sker det inga personliga möten 

mellan företaget och kunderna utan kunderna får i sin tur någon form av följande 

budskap: 

 

Massmedier: tidningar, post, radio, tv, internet, affischer och skyltar. 

Atmosfär: den atmosfär som företaget befinner sig i kan vara avgörande för att gör 

intryck på kunderna. 

Events: exempel på sådant är sponsring av sportevenemang. 
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3.1.3. Kvalitet 

”Kvaliteten på en produkt är dess förmåga att tillfredställa, och helst 

överträffa, kundernas behov och förväntningar.” (Bergman & Klefsjö, 

2001, s.24) 

När det finns olika kundgrupper överensstämmer inte alltid gruppernas behov och 

förväntningar, därför är det viktigt att ett företag identifierar vilka kunder de har och vilka 

kunder de försöker skapa värde åt. (Bergman & Klefsjö, 2001, s.28) 

Kvaliteten på en produkt har många dimensioner (Bergman & Klefsjö, 2001, s.29), nedan 

följer några av dessa dimensioner: 

 

 Driftsäkerhet: handlar om hur ofta det uppstår fel och hur allvarliga dessa är. 

 Prestanda: handlar om det ämnade marknadsnischen exempelvis hastighet, livslängd 

eller storlek. 

 Underhållsmässighet: handlar om hur fort fel upptäcks, lokaliseras och åtgärdas. 

 Miljövänlighet: handlar om produktens inverkan på miljön avseende avgaser, 

återvinningsbarhet och miljöaspekter under tillverkningen. 

 Utseende: design och färgval av produkten 

 Felfrihet: handlar om att produkten inte har något fel eller brister när kunden köper 

den. 

 Säkerhet: produkten orsakar inte skada på person eller egendom.  

 Hållbarhet: produkten kan användas, lagras och transporteras utan att den kommer 

tillskada eller försämras. 

 

En förbättrad kvalitet på ett företag medför framgång och ekonomisk effektivitet på olika sätt 

(Bergman & Klefsjö, 2001, s.51);  

 Nöjdare kunder som kommer tillbaka till företaget 

 Lägre personalomsättning och sjukfrånvaro 

 Bättre marknadsandel 

 Kortare ledtider 

 Förutsättningar för kapitalrationaliseringar 

 Minskade kassations- och omarbetningskostnader 

 ökad produktivitet 

 

3.1.4. Leveranstid 

”Är den tid som åtgår från att en kundorder erhållits tills leverenas kunnat 

ske” (Jonsson & Mattsson, 2008, s.115) 

Leveranstiden handlar om administrations- och orderbehandlingstider, tillverkningstider samt 

utleverans och transporttider. Leveranstiden handlar oftast om dagar och veckor, ju längre 

leveranstiden är desto högre blir kapitalbindningskostnaderna eftersom material binds under 

en längre tid. (Jonsson & Mattsson, 2008, s.115) Leveranstiden handlar oftast om dagar och 

veckor, ju längre leveranstiden är desto högre blir kapitalbindningskostnaderna eftersom 

material binds under en längre tid. (Logistik- läran om effektiva materialflöden, 2008,ss.115) 
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3.1.5. Leveranssäkerhet 

Leveranssäkerhet handlar om rätt produkt i rätt kvantitet. Vid hög leveranssäkerhet elimineras 

de arbeten som måste göras då det uppstår anmärkningar från kunderna. Anmärkningarna kan 

vara antal levererade artiklar som inte överensstämmer med det som står i följesedeln. Det 

kan även vara produkter som har brister och inte har identifierats under kvalitetskontroll samt 

skada under transposttiden. (Jonsson & Mattsson, 2008, s.115) 

3.1.6. Leveransflexibilitet 

Innebär att ett företag ska kunna anpassa sig efter förändrade kundönskemål under en redan 

överenskommen order eller en pågående order. Leveransflexibilitet kan handla om förändrade 

leveranstider, orderkvantiteter och innehåll i levererade produkter. 

Det finns skillnad mellan leveransflexibilitet före order och leveransflexibilitet under order. 

Det är lättare för företaget att anpassa sig efter de förändringar som kunden önskar sig 

beträffande leveranstid, orderkvantitet och produktönskemål före order. 

Däremot har företaget högre krav på sig att under en kort tid anpassa sig efter ändrade 

leveranstider, dvs. tidigare leveranstider, orderkvantiteters mängd än den som parterna redan 

kommit överens om och ändrade produktinnehåll som har börjat tillverkas. (Jonsson & 

Mattsson, 2008, s.116) 

3.2. Teori avseende forskningsfråga två (FF2) 
Hur kan effektivisering inom byggbranschen ske för att kunna minska slöseri och öka 

möjligheter till synergier? 

 

3.2.1. Dagens problematik & orsaker 

Dagens problematik: 

Enligt flera undersökningar som har gjorts har byggandet inte förändrats på flera år. En 

anledning kan vara högkonjunkturen, där priserna rusar iväg och kostnaderna kan ökas men 

ändå det som produceras kan säljas. Det finns andra orsaker som lett till att utvecklingen inom 

byggandet har stannat. Dessa orsaker har nämligen varit tidigare åtgärder för effektivisering 

av byggandet. (Fernström, 2009, s.7-8) Dessa orsaker är nämligen: 

 

 Konkurrensökning med anbud för att pressa priser och därmed kostnader. 

Detta fenomen uppstår under lågkonjunktur, då det oftast ökas tvister och 

produktkvalitén minskar samtidigt. Dessutom ökas efterfrågan på produkter under 

högkonjunktur, då priset höjs och samtidigt som kostnaderna ökas. Därför är priset 

inget bra konkurrensmedel för att effektivisera byggandet.   

Arbetet med partnering under de senaste fem åren inom LoU (lagen om offentlig 

upphandling) har visat sig att det inte går att handla med det lägsta priset utan att det 

ska användas ett antal parametrar som organisation, kompetens, livscykel kostnader, 

tidigare erfarenhet av likartade projekt med flera. 

”Det går inte att leva på transaktionsaffärer idag, nu gäller relationsaffärer 

över tiden” (Fernström, 2009, s.8) 
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 Byggherren som skulle ha bättre utbildning och kompetens för att ha den ledande 

rollen samt för att ta fram bättre förfrågningsunderlag. 

Ovanstående åtgärd är en illusion eftersom det är svårt för byggherren att ta reda på 

alla kunskaper och erfarenheter som kommer från olika aktörer i byggbranschen 

speciellt idag då många intressenter är involverade. (Fernström, 2009, s.9) 

 Byggprojektet skulle vara färdigprojekterat innan det börjar byggas. Denna åtgärd tar 

väldigt lång tid och då när byggandet påbörjas finns det inte tillräckligt med tid. Detta 

leder i sin tur till stress och dålig kvalité på själva projektet. (Fernström, s.10) 

 

3.2.2. Åtgärder 

För att kunna få en utveckling av byggandet behövs det samordning och gemensamt arbete 

mellan olika aktörer i byggprocessen. Detta kan göras genom fokusering på tre olika 

områden:( Fernström, 2009, s.10) 

1. Samverkan 

Byggprojekt är avancerat eftersom det är många intressenter som är involverade och var och 

en av aktörerna har sina prioriteringar och mål samt att de vill tjäna pengar och utgöra en bra 

satsning. Därför beskrivs oftast ett byggprojekt som ”ett stafettlopp” och på grund av många 

avträdanden nås inte rätt information fram samt missförstånd och kommunikationsbrist 

uppstår. (Fernström, 2009, s.29) För att lösa ovanstående problem är samverkan nyckeln till 

goda relationer som leder till ökat intresse och trivsel samt ett lyckat projekt framgång.  

Hur samverkan kan uppnås i ett byggprojekt: (Fernström, 2009, s.28) 

 Att ha ömsesidiga målsättningar och drivkrafter för projektet där fokus ligger på att 

tillfredställa byggherrens och kundens behov. 

 Att det ska finnas förtroende, tilltro och ärlighet mellan aktörerna i byggprojektet och 

dessa ska existera redan i tidiga skeden av projektet. 

 Alla intressenter ska komma med förslag och förbättringar på projektet grundat på 

egna kunskaper och erfarenheter. 

 Arbetet ska ske i team där aktörerna ställer upp för varandra och för teamet. 

 

Fördelar med samverkan för entreprenörer och leverantörer: (Fernström, 2009, s. 39-40) 

 Bättre specifikationer och klarhet medför en smidigare byggprocess med mindre fel, 

där projektet utförs i rätt tid till rätt kostnad. Då blir det enklare att planera och 

effektivisera arbete. 

 Personalen känner sig engagerade och får mer arbetstillfredsställelse. 

 Kommunikationen förbättras mellan byggherren och de andra aktörerna i 

byggprocessen. Där tvister kan undvikas och problem kan lösas snabbt. 

 Att samverka tillsammans blir det lättare för alla aktörer som är involverade i 

byggprojektet samt nya lösningar och förslag på förbättringar kan tas fram, vilket gör 

att alla lär sig något nytt av varandra. 

 Ekonomin blir tydligare avseende avtal, då var och en av parterna vet hur mycket de 

ska tjäna gällande ersättningar, incitament och betalplaner. 
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2. Lean tänkande eller Lean Construction: 

”Att göra mer och mer med mindre och mindre, dvs. kortare tid, lägre 

kostnad och mindre fel.” (Fernström, 2009, s.76) 

För att kunna öka effektiviseringen och produktiviteten inom industrin har lean produktion 

inklusive Supply Chain Management varit en ledande metod. Dessa metoder kan även 

tillämpas i byggprocessen då leveranskedjan optimeras och väntetider kan minimeras, samt 

stopp för fysiska leveranser av byggmaterial kan lätt uträttas. (Fernström, 2009, s.75 och 79)  

Problem med dagens byggbransch: 

Ett problem som finns inom byggbranschen är att det inte finns en mijlö, där förslag kan 

representeras och även om det har funnits, har det inte tagits på allvar samtidigt som det inte 

har funnits tillräckligt med engagemang inom det området. Därför är det väldigt viktigt att 

förslag från medarbetarna ska tas på allvar och belönas, eftersom detta medför engagemang 

och uppmuntrar andra arbetare att komma med ännu bättre förslag som gynnar företaget. 

(Fernström, 2009, s.80) 

 

Ett annat problem inom byggbranschen är slöseri och antalet fel. Enligt det arbete som har 

utförts av Per-Erik Josephson och Chalmers tekniska högskola har visat sig att ”35 % av 

produktionskostnaderna är icke värdeskapande för byggherren”. (Fernström, 2009, s.80 och 

94-95), där slöseriet är uppdelade i fyra huvudgrupper, nämligen fel och kontroller, 

resursanvändning, hälsa och säkerhet och system och strukturer. 

 

Dessutom talas det inte om fel inom byggbranschen när det utförs. Därför görs felen om hela 

tiden. En åtgärd för detta problem är tillämpning av JIT (Just In Time) och Jidoka, där JIT 

innebär att rätt produkt levereras i rätt tid till rätt kostnad och Jidoka innebär reducering av 

fel. När ett problem upptäcks, undersöks den ursprungliga källan så att felet eller problemet 

inte ska upprepas med hjälp av ovannämnda metoder. (Fernström, 2009, s.81-82) 

 

Hur lean tänkande kan tillämpas i byggprocessen: (Fernström, 2009, s.76-77) 

 Företagsledningen måste stödja lean tänkandet strakt. 

 För att lean tänkandet ska tillämpas krävs det att projektledaren eller platschefen ska 

ha tillräckligt med kunskap inom lean. 

 Cheferna ska se till att medarbetarna är engagerade och arbetar enligt lean. 

 Ett annat krav är att det ska finnas mer ordning och reda inom byggandet. 

 Just In Time är en del av lean tänkandet då projektet levereras i bestämd tid, enligt 

budget och god kvalitet. 

 Att göra ständiga förbättringar och använda sig av tidigare erfarenheter för att 

reducera slöseri och antalet fel. 

 Med hjälp av Supply Chain Management optimera leveranskedjan och reducera 

väntetider och eventuella stopp i fysiska leveranser eller övergång mellan olika 

arbetsuppgifter. 
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3. Industriellt eller industrialiserat byggande: 

”En tidigare definition på industriellt byggande var hela moduler, 

småhusproduktion i fabrik och/eller prefab tillverkning för kontor och 

industrihus medan industrialiserat byggande var att öka förtillverkning och 

förmontering i fabrik för traditionellt byggande.” (Fernström, 2009, s.99)  

Under de senaste åren har industriellt byggande i stor omfattning fokuserats på att minska 

produktionskostnaderna och kunderna har glömts bort. Därför måste byggbranschen gå efter 

bilindustrins spår avseende kunderna, då det som kunderna inte vet om kan industrialiseras 

och resten ska kunden välja efter smak och tycke. 

Målet med industrialiserat byggande är att i framtiden ska fler av dagens byggande flyttas in i 

fabrik, där större delen av bygget ska prefabriceras och förmonteras och sedan levereras till en 

modern monteringsindustri. Andra mål med industrialiserat byggande är kortare byggtider, 

JIT leverans för montage och lagerlöst samt en ökning av valmöjligheter för byggherrar 

avseende alternativa lösningar. (Fernström, 2009, s.99-100). 

För att kunna åstadkomma en industrialiserad byggprocess, krävs det en stor kundorientering 

och standardisering av en stor del av byggprodukter, där byggplatsen ska omvandlas till en 

monteringsplats. För detta krävs det 3D CAD modellering, där kunderna kan se de produkter 

och byggnader som ska levereras till dem i framtiden. Samtidigt ska det finnas effektiva 

databaser där tidigare erfarenheter kan återanvändas i samverkan i tidiga skeden. (Fernström, 

2009, s.102). 

En annan faktor som har påverkat samarbetet mellan leverantörer och entreprenörer är den typ 

av relation som samarbetet har grundat sig på. Nedan utförs en grundlig beskrivning av två 

typer av leverantörsrelationer samt för- och nackdelar med dessa. Det finns olika typer av 

relationer mellan leverantören och kunden. Dessa kan bland annat vara traditionellt 

partsförhållande och partnerskapsrelationer. 

Traditionellt partsförhållande: handlar om kundföretaget söker leverantörer som erbjuder det 

lägsta priset och som har förmågan att leverera under en kort tid. För att kunna hitta ett lågt 

pris har kundföretaget parallella förhållanden med många leverantörer samtidigt. Relationen 

mellan kundföretaget och leverantören begränsar sig till dess inköpare och säljare och är 

kortvarig. (Jonsson & Mattsson, 2008,s.220) 

Det som kännetecknar detta traditionella kund- leverantör förhållande är: 

 Kundföretaget och leverantören konkurrerar med varandra. Detta innebär att båda 

parterna konkurerar om den vinstmarginal som uppkommer vid försäljning hos 

slutkundsmarknaden när alla kostnader är täckta för de aktörer som har varit delaktiga 

i projektet. 

 Denna typ av relation mellan kunden och leverantören handlar om vinna-förlora 

situation då kunden resonerar om leverantören får mer betalt och därpå högre vinst 

marginal och kunderna får i sin tur högre kostnader och mindre vinst marginal. 

 Parterna försöker reducera varandras styrkeposition genom att undvika att ha 

beroendeförhållande. Kunden strävar efter att ha en sådan relation till leverantörerna 

som är lätt att avveckla med ett lågt pris medan leverantörerna strävar i sin tur efter det 

motsatta.  
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Nackdelarna med denna typ av relation är att kundföretaget har relation med leverantörer som 

inte erbjuder utvecklade produkter med en låg teknologisk funktion. Å andra sidan tvingas 

leverantörerna att sänka priserna och en begränsad möjlighet att kunna vidare utveckla sig och 

vara konkurrenskraftig på marknaden. (Jonsson & Mattsson, 2008, s.220-221) 

Partnerskapsrelationer: Påverkat av den japanska produktionsfilosofin just- in- time. 

Kundföretaget satsar på en nära relation med begränsade antal leverantörer med ett affärsavtal 

som är rimliga för både parterna. Relationen begränsas enbart inte till köpare och säljare utan 

det finns andra personer som är inblandade. 

Det som kännetecknar denna partnerskapsrelation är: 

 Kundföretaget och leverantören har ett partnerskapsförhållande, då de tillsammans 

strävar efter att ha en nära relation till varandra, ha långa avtal och starka bindningar. 

 Denna typ av relation handlar om vinna-vinna situation. 

 Båda parterna försöker skapa ökade vinstmarginaler. 

Fördelarna med partnerskapsrelationer är att det medför en ökad effektivisering av processer 

med minskade kostnader. 

En nackdel med denna relation är att det blir svårt att avveckla eftersom samarbetet bygger på 

en stark bindning och långa affärsavtal. (Jonsson & Mattsson, 2008, s.221-222) 

 

3.3. Teori avseende (FF3) 
Vilka mervärden kan Ulricehamns Betong AB leverera med sina produkter?  

 

3.3.1. Kundens medvetna och omedvetna behov 

Nedan beskrivs kundens medvetna och omedvetna behov. Kano modellen har använts för att 

ta reda kundens medvetna och omedvetna behov samt mervärden som påverkar kundens val 

av köp hos ett företag.  

Kundens medvetna behov och förväntningar: 

Kundens behov kan hittas genom att lyssna och intervjua dem. Utifrån det sker en 

föreberedelse på olika lösningar avseende olika behov samt att nya behov skapas genom 

händelser och trender. Duktiga marknadsförare försöker alltid upptäcka nya behov samt 

avgränsar inte sin uppmärksamhet enbart till dagens behov. Kotler, 2003, s. 72) Det som 

triggar kundens behov är bl. a; (Wanger, 2002, s.60) 

 Tid 

 Förändrade levnadsomständigheter 

 Inköp av andra produkter/tjänster 

 Konsumtion av produkt/tjänst 

 Marknadsföring 
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Kano modellen:  

Denna modell är skapat av den japanske professorn Noriaki Kano (född 1940). Han har 

skapat denna modell för kundtillfredsställelse, där det pressenteras tre olika kundbehov. 

(Bergman & Klefsjö, 2001, s.309 och 310) 

 Basbehov: Dessa behov är självklara för kunden och genom att tillfredsställa dessa 

skapar företaget en nödvändig kvalitet. 

 Uttalade behov: Dessa behov motsvarar kundens förväntningar. Genom att komma på 

bättre lösningar än sina konkurrenter kan ett företag vinna kunders förtroende. Genom 

att uppfylla dessa behov åstadkommer företaget förväntad kvalitet. 

 Omedvetna behov: Kunderna är inte medvetna om dessa behov, men genom att 

identifiera dessa behov och sedan tillfredställa dem får företaget ett bra rykte och får 

lojala kunder. I denna fas åstadkommer företaget attraktiv kvalitet . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.1: Kano-modellen, visar kundens olika behov och hur de ska tillfredsställas 
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Kundens omedvetna behov: 

Kundens omedvetna behov kan förklaras enligt följande (Wanger, 2002, s.67-68): 

 Kunden känner inte till behovet i fråga. Detta innebär att kunden inte är medveten om 

att det finns produkter som tillfredställer dennes behov, eller det kan vara så att 

kunden inte litar på de produkter som redan finns i marknaden eftersom den inte 

tillfredställer det aktuella behovet. 

 Kundens medvetenhet är oklar om att de har behovet i fråga men tänker sällan på det, 

det innebär att kunden väljer en viss produkt hos en tillverkare utan att överväga andra 

valmöjligheter. 

 

 Kunden är medveten om sitt behov men är ovillig att prata om behovet för andra. 

Detta innebär att kunden inte berättar hela sanningen om vad hon/han vill ha och 

uttrycker sig på ett sätt som låter bra hos andra, t.ex. kunden kan inte säga att han/hon 

är snål, rädd, girig osv. I detta fall är det viktigt att marknadsförare kommer på ord 

som beskriver ovanstående egenskaper hos kunderna på ett sätt som låter spontana, 

exempelvis från rädd kund till försiktig kund, snål kund till kostnadsmedveten kund 

osv. 

 Kunden kan inte se att han/hon har behovet i fråga men andra anser det. Det innebär 

att kunden väljer en viss produkt som han/hon är bekväm med men omgivningen 

tolkar det på ett helt annat sätt. 

 Trots att kunden eller andra är medvetna om behovet, förklarar det inte deras 

beteende, det innebär då att det finns produkter som är lika avseende funktion, kvalitet 

och pris men kunden väljer ena produkten framför den andra utan att kunna förklara 

varför hon/han har valt just denna produkt. 

 

3.3.2. Produkten:  

”En produkt är ett marknadserbjudande som syftar till att täcka ett behov 

eller ett önskemål på en viss marknad.” (Zigler & Magnusson, 2008, s.148) 

 

Nedan beskrivs olika nivåer på en produkt som ett företag kan differentiera sig på avseende 

kundens behov. Kundens bedömning av en produkt och olika faktorer som påverkar deras 

köpval beskrivs också grundligt . 

 

Produktnivå: 

Det finns fem olika produktnivåer som förändras beroende på behovstillfredsställelse. Det är 

här ett företag kan differentiera sig på en produkt, eftersom produkten kan förändras från en 

vanlig till en helt unik typ som tillfredställer kundens behov. Denna modell kan ses som en 

måltavla med kärnfunktionen i mitten. (Zigler & Magnusson, 2008, s.148) 

 Kärnfunktion (core benefit): grundläggande behov som täcker produkten. 

 Generisk produkt (generic product): kärnfunktionen ska omvandlas till en produkt. 

 Förväntad produkt (expected product): kundens förväntning av produkten. 

 Differentierad produkt (augmented product): Det är i denna nivå som ett företag kan 

differentiera sig genom att komma på värdefaktorer som gör produkten unik och som 

får företaget att vara konkurrenskraftig. 

 Potentiell produkt (potential product): hur en produkt ser ut i framtiden. 
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Kundens bedömning av en produkt beror vidare på följande faktorer; (Wanger, 2002, s.22) 

 Egen erfarenhet: Av egen erfarenhet kan kunden välja den produkt som han/hon är 

van vid. Detta beror på att kunden vet vad produkten går för. 

 Andras erfarenhet: Rekommendationer från kundens anhöriga, vänner och 

arbetskollegor om en oprövad produkt är viktiga, då förtroendet för produkten ökar 

eftersom kunden anser att dennes vän har specialkunskaper inom området. Kunden 

kan däremot avstå att pröva den nya produkten på grund av att dennes vän har haft 

dålig erfarenhet av den nya produkten. 

 Pris: Prissättning av en produkt får kunden att dra egna slutsatser om den avseende 

dess egenskaper och funktioner. 

 Produktkännedom: En välkänd produkt har flera positiva egenskaper än vad en okänd 

produkt har. 

 Reklam: Reklambudskap tolkas på ett speciellt sätt hos kunderna, vilket stämmer inte 

alltid överens med reklamskaparens avsikt. 

 

3.3.3. Image  

”Den bild som omvärlden eller en viss målgrupp har av företaget. Säljare 

och kunder har nästan alltid olika bilder av företaget.” (Gustafsson & 

Rennemark, 2006, s.26) 

Det finns skillnad mellan hur företaget vill bli betraktat av omgivningen, identitet, och hur 

omgivningen verkligen uppfattar företaget, dess image. På fyra olika sätt kan ett företag skapa 

en bestämd image genom sin identitet och differentiering. (Zigler & Magnusson, 2008, s.106-

107) 

 Symboler: gynnar imagen exempelvis, logotyper, figurer, kända människor och färger. 

 Kommunikation och media: innebär hur företaget kommunicerar sitt budskap till 

kunden exempelvis i form av reklam. 

 Atmosfär: de signaler som företag sänder ut till kunderna ska överensstämma med den 

atmosfär som det representerar. Denna atmosfär skapas av de byggnader, lokaler som 

företaget använder sig av. 

 Samhällsaktiviteter: Detta är en form av differentiering, då företaget ger stöd och 

sponsrar olika saker. 

 

Genom att veta vilken image företaget har kan det ske en förbättring, rättfärdigande eller 

upprätthållning. Detta kan nås genom att utföra en kundundersökning om företagets image 

och dess produkter.  

Resultatet av ovanstående undersökning ska sedan jämföras med den image som företaget 

önskar att ha och om resultatet visar en viss skillnad mellan dessa, ska då företaget komma på 

förbättring. I detta fall är det viktigt att företaget ställer vissa frågor, (Zigler & Magnusson, 

2008, s.198) som exempelvis:  

 Vilka ytterligare insatser behövs det för att förbättra företagets image och dess 

produkter? 

 Vilken strategi kan vara lämplig för att utjämna skillnaden mellan resultatet av 

kundundersökningen och den image som företaget önskar att ha? 
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 Hur mycket kostar det att satsa på image förbättringen? 

 Hur lång tid tar denna förbättring? 

 

3.3.4. Kundservice:      

”Ur ett logistikperspektiv innefattar kundservice alla de aktiviteter med 

anknytning till materialflödet som skapar mervärde för kund.” (Jonsson & 

Mattsson, 2008,s.111) 

Kundservice delas i fyra olika tidsfaser, vilka är service före ordern, service från order till 

leverans, service under leverans och service efter leverans. Service före ordern omfattar de 

villkor som finns för en kund att lägga order samt en tydlig information om dessa villkor. 

Service från order till leverans handlar om att kunna lägga en order på ett enkelt sätt för 

kunden och informera kunden tidigt om eventuella leveransförseningar samt företagets 

förmåga att snabbt anpassa sig efter de ändringar som kunden i sin tur kräver. Kundservicen 

under leverans handlar om leveranstiden och om den kan hållas enligt tidigare 

överenskommelse. 

Service efter leverans handlar om att kunna enkelt hitta ursprungsmaterial till levererade 

produkter, hantering av retur och reklamationer och retur och återvinningar. (Jonsson & 

Mattsson, 2008,s.111) 

När det blir svårt att differentiera sig på en produkt, kan ett företag differentiera sig på den 

service som erbjuds till kunden genom; (Zigler & Magnusson, 2008, s.105) 

 Leverans: Företaget kan differentiera sig på denna nivå genom snabbhet, säkerhet och 

precision. 

 Installation: innebär service i samband med installation. 

 Kundutbildning: är ett differentieringsmedel som används på producentmarknaden vid 

köp av koncept. 

 Reparationsservice: snabba reparationer uppskattas högt av kunden, speciellt om 

produkten är viktigt för ett företags produktion. 

 Diverse service: det finns andra service som kan erbjudas till kunden, i detta fall är 

producentens kreativitet viktig för att komma på andra service för att differentiera sig 

på. 

 Internet: genom att ge service till kunden via internet skapas det mervärde hos kunden 

samt differentiering på marknaden. Exempel på denna service är snabb 

informationssökning och flexibel leverans. 

 

Ett annat sätt som ett företag kan differentiera sig på avseende kundservice är genom 

företagets anställda. (Zigler & Magnusson, 2008, s.106). Företagets anställda kan även 

differentiera sig genom följande områden: 

 Kompetens: hur är de anställdas kompetens jämförd med de kunskapskraven som 

företaget ställer? 

 Attityd: hur bemöter de anställda kunderna? Exempelvis, vänlighet, omtänksamhet och 

respekt? 

 Trovärdighet: går det att ha tillit för de anställda? 

 Pålitlighet: är servicenivån tillräckligt hög hos de anställda? 

 Reaktionsförmågan: hur snabbt reagerar de anställda när en kund hör av sig? 

 Kommunikation: hur stort är de anställdas engagemang för att förstå kundernas behov. 
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4. Empirin 
Under detta kapitel kommer det empiriska undersökningen att presenteras. Denna 

undersökning är baserad på de intervjuer som har genomförts med elva av Ulricehamns 

Betong AB (UBAB)’s kunder samt VD:n på UBAB. I detta kapitel kommer hänvisningarna till 

ovanstående personer att ske med hjälp av fotnoter samt en förteckning över undersökta 

företag med namn på respondenter på sidan 53 i detta arbete. Först börjar empirin med en 

beskrivning av företaget och efter detta kommer den empiriska undersökningen presenteras 

för varje forskningsfråga. 

4.1. Företagsbeskrivning – Ulricehamns Betong AB 
Ulricehamn Betong AB grundades 1946 av Simon Karlsson då produktionen bestod av bland 

annat stödmurar och betonghålsten. 1993 tog Bengt Gustafson med familjen över och blev 

därmed ensamma ägare av företaget. Idag tillverkar företaget ett brett sortiment av 

betongelement och erbjuder kunderna ett helhetsåtagande från projektering och 

förslagsritningar till produktion och montage av stommar till bostadshus, parkeringshus, 

kontor och industrihallar. Man hittar kompletta stommar med fasad- och sandwichelement, 

trappor, balkonger, pelare och balkar hos Ulricehamn Betong AB. Huvudkunderna är 

entreprenörer och byggherrar på den nordiska marknaden. Kreativitet och nytänkande är två 

viktiga nyckelord hos UBAB och långsiktiga relationer och stor flexibilitet eftersträvs. 

Företagets affärsidé: 

UBAB Ulricehamns Betong skall projektera, utveckla och tillverka betongelement och 

kundanpassade systemlösningar med hög grad av prefabricering, för ett kvalitetssäkrat och 

industriellt byggande av bostads-, kontors- och industristommar till entreprenörer och 

byggherrar på den nordiska marknaden. Genom ett stort ansvarstagande, engagemang och 

flexibilitet hos alla UBAB:s medarbetare skall kunden på ett självklart sätt alltid stå i centrum 

och garanteras hög servicenivå och kundnytta. 

 

Företagets vision: 

 UBAB skall bli en av marknadens effektivaste leverantörer av kompletta 

systemanpassade byggnadsstommar för bostadshus, industrihallar och 

kontorsbyggnader. 

 

 UBAB skall ha ett utvecklat koncept för ett industriellt byggande av stommar med 

prefabricerade betongelement till bostadshus, industrihallar och kontor. 

 UBAB skall genom stort ansvarstagande och hög kvalitet vara ett självklart alternativ 

för våra kunder. 

 UBAB skall vara marknadsledande inom lönsamhet och kvalitet och där vår fabrik är 

ett föredöme avseende ordning och reda. 

 20 % av företagets produktion skall gå på export (Norge). 

 300 milj. SEK i omsättning 2012. 

 Väl fungerande MPS system som är integrerad med CAD systemet och 

ekonomisystemet. 

 Till stor del vara självförsörjande på konstruktionstjänster. 

 20 % produktionsrationaliseringar inom tillverkning och slipning av produkter. 
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Företagets kvalitetspolicy:  

UBAB’s verksamhet skall utformas med utgångspunkt i våra kunders önskemål, 

förväntningar och krav. Deras kunder skall känna sig trygga när de anlitar UBAB vilket 

ställer krav på att de alltid ger kunderna ett trevligt bemötande, uppträder ärligt och 

förtroendefullt med god affärsetik. Företaget skall hålla ingångna löften, följa lagar och 

förordningar, välja bästa möjliga teknik samt uppvisa god kompetens och yrkesskicklighet. 

De skall aktivt verka för att skapa och bibehålla långsiktiga relationer med kunder och 

leverantörer. 

Genom dialog med kunden klarlägger UBAB dennes förväntningar som i sin tur ligger till 

grund för de krav de ställer på det sätt de arbetar. Samtidigt skall de tillsammans med 

kunderna och leverantörer kontinuerligt ifrågasätta, analysera och utveckla arbetssättet vilket 

skapar förutsättningar för nyskapande och ständiga förbättringar.
4
 

 

4.2. Empiri avseende FF1 
Vilka viktiga faktorer påverkar valet av leverantör förutom priset? 

 

Carolina Kukavien, Inköpare på Otto Magnusson AB menar att leveranssäkerhet, 

kunskap/erfarenhet, tidigare samarbete och företagets rykte är andra faktorer förutom priset 

som är viktiga och som bildar en grund för en upphandling. Hon menar också att helheten på 

ett projekt avgör vilken entreprenör som får lyckas att ta över ett projekt. Andra faktorer som 

påverkar kunden för att välja en viss leverantör är enligt Kukavien god kommunikation 

mellan parterna under hela projektets gång samt att leverans/ monteringstider hålls enligt 

överenskommen tid.(Respondent 3) 

Enligt Glenn Mann, Projekt chef på Skanska är rätt pris, engagerad säljare, uppföljning av 

tidsplaner, leveranssäkerhet och kreativa säljare som kan hitta nya lösningar och som i sin tur 

leder till kostnadseffektiviseringen inom byggbranschen är faktorer som kunder föredrar hos 

en leverantör. Dessutom är engagerade personal och en bra samverkan mellan kunder och 

leverantörer viktiga för att leverantören ska lyckas ha ett bra rykte tycker Mann. (Respondent 

6) 

”Utan rätt pris blir det inget projekt. Övriga förutsättningar måste vara 

uppfyllda men ingen annan faktor uppväger fel pris. Möjligen skulle några 

av övriga faktorer möjliggöra lägre pris med då blir det indirekt, Priset är 

avgörande .” (Clas Lerander, Arbetschef, Tommy Byggare AB, 2010-01-

20) 

 

”Det finns inga mervärden som uppväger priset dvs. den totala kostnaden 

vid garantitidens utgång.” (Clas Lerander, Arbetschef, Tommy Byggare AB, 

2010-01-20) 

Däremot tycker Ingmar Rahm, Kalkyl- och inköpschef på AF Bygg Göteborg AB att 

totalkostanden inklusive kapacitet och leveranssäkerhet på ett projekt är väldigt viktig då en 

leverantör väljs samtidigt som leverantören tar fram nya lösningar som gör att totalkostanden 

effektiviseras. (Respondent 7) 

 

                                                 
4  Fredrik Gustafsson, VD, Ulricehamns Betong AB, 2010-03-01 
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 Lennart Larsson, Kalkylator och Inköpare på F O Peterson & Söner Byggnads AB menar att 

vid val av leverantör är leveranssäkerheten väldigt viktigt och ett företag som UBAB som 

tillverkar prefabricerade byggnadsprodukter sker monteringen väldigt snabbt och därför är det 

viktigt med leveranssäkerheten. Kunskap och erfarenhet är en annan faktor som kunden 

tycker är väldigt viktig då vid byggnation är stommen väldigt viktig och därför tillräckligt 

med kunskap inom detta område krävs hos leverantören. Tidigare samarbete mellan kunden 

och leverantör särskilt ett bra samarbete får kunden en bild på hur tidigare projekt har 

fungerat och på så sätt kan det kommande projektet effektiviseras baserad på tidigare 

erfarenheter. Dessutom är kapacitet på beställda varor är väldigt viktig vid val av leverantör 

och den totala kostnaden på ett slutfört projekt är väldigt viktigt. 

 

Enligt Larsson kan en kunnig prefabricerad leverantör finna lösningar som minskar kostanden 

och effektiviserar ett projekt tidsmässigt. (Respondent 4) 

 

När en leverantör väljs är priset avgörande för kunden och det är svårt att det ska väljas bort, 

tycker Per-Eric Stjerna, VD på Rydlers Bygg AB. Samtidigt är leveranstiden på beställda 

varor utgör en viktig del vid ett samarbete med en leverantör samt kvaliteten på detaljer för 

exempelvis fasader. 

Per-Eric Stjerna lägger stor vikt på tekniska mervärden som totalansvar vid montering, 

lagningar, smidesavväxlingar, fogning etc. (Respondent 9) 

 

Veronica Ehrinton, Inköpare på Tage och söner AB menar att leverantören ska ha tillräckligt 

med kunskap/erfarenhet om ett projekt och tidigare samarbete mellan parterna som minskar 

missförstånd samt att det byggs en långsiktig relation däremellan. Företagets rykte, person 

kemi och rätt pris minskar antalet fel och då blir det lättare för leverantören att förstå vad 

kunden vill ha. En bra och kontinuerlig kommunikation samt detaljerade ritningar på 

tillverkade produkter gör det lättare att i tidigt skede upptäcka fel som kan uppstå. 

(Respondent 2) 

Enligt Ulf Cassel, Inlöpare på Värmdö Bygg AB är leveranssäkerhet, kunskap/erfarenhet, 

tidigare samarbete, pris, kapacitet hos leverantören är avgörande för att den ska väljas av 

kunden. (Respondent 1) 

Peter Bellevik, Regionchef på Region Bostad Väst på Peab menar att priset är väldigt viktigt 

vid val av prefabricerad leverantör, leveranssäkerhet, då det arbete som utförs ute på 

arbetsplatsen minimeras och ju mindre fel det är desto lättare är det att montera produkterna 

ihop. Fördelen med prefabricerade leverantörer är att de tillverkar byggprodukterna med hög 

kvalitet och risken för att produkterna blir fel minskas. Samtidigt levererar erfarna 

leverantörer bra produkter och det är även viktigt att det ska finnas förtroende mellan kunden 

och leverantören. 

Kommunikation i tidigt skede och öppen dialog mellan parterna är viktiga då de kommer 

överens om hur exempelvis ett hus ska utformas och tillverkas.
5
 

                                                 
5
  Peter Bellevik, Regionchef, Region Bostad Väst, PEAB, 2010-03-03 
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Enligt Sigvard Stål, VD på Hökerum Bygg AB är priset och leverantörens rykte väldigt 

viktiga för att en kund ska välja en leverantör. Långsiktig relation mellan kunden och 

leverantören är en annan faktor som Stål tycker är viktig eftersom det skapas förtroende 

mellan parterna och kunden i sin tur litar på det arbete som utförs av leverantören. 

(Respondent 10) 

 

Kvalitet på varor, tydlighet, dvs. rätt information mellan kunder och leverantörer, 

engagemang från leverantören är avgörande vid val av leverantör samt nya uppfinningar och 

nya lösningar då ett problem uppstår tycker Davor Sinik som är projektledare på Sefa 

Byggnads AB. (Respondent 8) 

 

4.3. Empiri avseende FF2: 
Hur kan effektivisering inom byggbranschen ske för att kunna minska slöseri och öka 

möjligheter till synergier? 

 

Som det har nämnts i tidigare delen av detta arbete menar Fredrik Gustafson, VD på 

Ulricehamns Betong AB att anledningen till att det är svårt att arbeta leant och effektivisera 

kontinuerligt för att sänka kostnader inom byggbranschen beror det på att när ett byggprojekt 

utförs samlas olika aktörer bestående av arkitekt, entreprenörer, konstruktörer, beställare, och 

underentreprenörer som har sina förutsättningar och som undertiden skaffas det väldigt bra 

erfarenheter men de flesta av dessa erfarenheter kan inte återanvändas i kommande 

byggprojekt eftersom då handlar det om ett annat projekt som är olikt det som har genomförts 

tidigare samt att nya aktörer deltar och som har andra specifika förutsättningar. Detta är en av 

de anledningar som leder till att det inte finns en hög standardiseringsgrad inom 

byggbranschen.      

Ett annat problem inom byggbranschen är att företagen får problem med priset då det uppstår 

svängningar beroende på hur konjunkturen ser ut i samhället och detta beror på att företagen 

arbetar med anbudsförfarande och fasta priser. Bygg företagen lägger därför in en riskpeng på 

grund av stor osäkerhet i projektet.
6
 

4.3.1. Hur ser en prefabricerad leverantörs roll ut i en projektframgång? 

Carolina Kukavien, Inköpare, på Otto Magnusson AB menar att leverantörer har en viktig roll 

i ett byggprojekt och om en aktör i en byggprocess missköter sig, kommer alla andra aktörer 

att blir drabbade, vilket i sin tur drabbar byggprojektet senare. (Respondent 3) 

 

Enligt Glenn Mann, Projektchef på Skanska, är valet av en prefabricerad leverantör väldigt 

viktigt eftersom stommen som leverantören tillverkar är grunden till ett lyckat byggprojekt. 

(Respondent 6) 

 

Enligt Clas Lerander, Arbetschef på Tommy Byggare AB är en flexibel leverantör som 

levererar produkter har en avgörande roll för att ett byggprojekt ska lyckas enligt tids- och 

kostnadsplan. (Respondent 5) 

 

Prefabricerad leverantör som levererar bland annat stomme har en avgörande roll för ett 

byggprojekts ekonomiska och tidsmässiga framgång, tycker Ingmar Rahm, Kalkyl- och 

inköpschef på AF Bygg Göteborg AB. (Respondent 7) 

                                                 
6
  Fredrik Gustafsson, VD, Ulricehamns Betong AB, 2009-12-02 
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Lennart Larsson, Kalkylator och Inköpare på F O Peterson & Söner Byggnads AB menar att 

en prefabricerad leverantör har en stor roll i byggprocessen eftersom de levererar stommen 

och den är grunden till många andra lösningar i en byggnad. (Respondent 4) 

 

Per-Eric Stjerna, VD på Rydlers Bygg AB menar att projektets tidsplan bestyrs oftast av den 

prefabricerade stommen, som är en av de viktigaste delarna i ett byggprojekt.  

Därför är en strak prefabricerad leverantör en länk som påverkar projektets framgång. 

(Respondent 9) 

Veronica Ehrinton, Inköpare på Tage och söner AB tycker att en bra leverantör som ser till att 

reducera fel i tidigt skede vid tillverkning av produkter påverkar minskning av 

produktionsstopp, vilket i sin tur medför ett lyckat byggprojekt. (Respondent 2) 

 

Kunskap och erfarenhet från leverantören är väldigt viktiga för att uppnå en projektframgång 

enligt Ulf Cassel, Inlöpare på Värmdö Bygg AB. (Respondent 1) 

 

Peter Bellevik, Regionchef på Region Bostad Väst på Peab menar att leverantörens stora 

erfarenhet och referens projekt är avgörande för att samarbetet ska lyckas med andra aktörer i 

ett byggprojekt. Med referens projekt menar han de byggnader som har tillverkats av 

leverantörens produkter runtomkring i landet och dessa byggnader har en lång livstid med bra 

kvalité och attraktivitet. Han menar även att det är väldigt viktigt att leverantörens kompetens 

gällande tillverkning, kvalitet och idéer. 
7
 

 

Eftersom Hökerum Bygg AB marknadsför sig som betong och prefabricerad byggare är det väldigt 

viktigt för dem att det som levereras av en prefabricerad leverantör ska ha bra kvalité och 

utgör ett bra slutresultat. (Respondent 10) 

 

Enligt Sefa Byggnads AB medför rätt leverans och en välfungerande projektering reduktion 

av fel samt att entreprenaden gynnar alla involverade aktörer och därefter har en positiv 

påverkan på efterföljande entreprenörers totalansvar avseende montage, lagningar, 

smidesavväxlingar, fogning etc. (Respondent 8) 

 

4.3.2. Till vilket grad går det att anpassa sig efter en prefabricerad leverantörs 

förslag och idéer? 

Enligt Carolina Kukavien, Inköpare på Otto Magnusson AB beror anpassningen på 

entreprenadformen, dvs. om totalentreprenad eller general entreprenad, kan ett projekt 

anpassas efter en prefabricerad leverantörs idéer och förslag och under ett projekt kan 

eventuella anpassningar uppstå och då kan någon ändring bli aktuell. (Respondent 3) 

 

Glenn Mann Projektchef på Skanska håller med om att det går att anpassa sig efter en 

prefabricerad leverantörs förslag och idéer. (Respondent 6) 

 

 

                                                 
7
  Peter Bellevik, Regionchef, Region Bostad Väst, PEAB, 2010-03-03 
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För att uppnå den totala ekonomiska effektiviteten är ett företag som AF Bygg Göteborg AB 

väldigt intresserade att ta del av de erfarenheter och förslag och idéer som en prefabricerad 

leverantör kan erbjuda och på så sätt kan andra aktörer anpassa sig efter de nya idéerna som är 

lönsamma för ett byggprojekt. (Respondent 7)  

 

Lennart Larsson, Kalkylator och Inköpare på F O Peterson & Söner Byggnads AB menar att 

det går att anpassa sig efter de förslag och idéer som en prefabricerad leverantör kan 

presentera vid aktuella byggprojekt. (Respondent 4) 

 

För att kunna anpassa sig efter en prefabricerad leverantörs idéer och förslag krävs det att 

leverantör kommer med tidiga kalkyler som är lönsamma för ett byggprojekt och som får 

dialogen mellan olika aktörer i en byggprocess att fortsätta, menar Sigvard Stål, VD på 

Hökerum Bygg AB. (Respondent 10) 

 

Per-Eric Stjerna, VD på Rydlers Bygg AB menar att den prefabricerade stommen utgör en 

viktig del i ett projekt och styr tidsplanen. Därför går det att anpassa sig efter en leverantörs 

idéer och förslag. (Respondent 9) 

 

Enligt Davor Sinik, Projektledare på Sefa Byggnads AB är att det är viktigt att i ett tidigt 

skede få fram förslag på lösningar och få tid till projekteringen. (Respondent 8) 

 

Det behövs förtroende mellan ett företag och dess leverantörer i en byggprocess för att 

företaget kunna anpassa sig efter en leverantörs förslag och idéer tycker Ulf Cassel, Inlöpare 

på Värmdö Bygg AB. (Respondent 1) 

 

Det går att anpassa sig efter de förslag och idéer som en leverantör tar fram till stor för att det 

ska fungera ute på en byggplats tycker Veronica Ehrinton, Inköpare på Tage och söner AB. 

(Respondent 2) 

 

Clas Lerander, Arbetschef på Tommy Byggare AB menar att det är kunden som avgör hur en 

byggnation ska anpassas och som byggentreprenör är det svårt att anpassa byggnaden. I egen 

regi är de däremot väldigt intresserade att anpassa en byggnation efter bra idéer som tas fram 

av en prefabricerad leverantör. (Respondent 5) 

 

Peter Bellevik, Regionchef, Region Bostad Väst, Peab menar att det går att anpassa sig efter 

leverantörens förslag och idéer med förutsättning att de kommer in i ett projekt i tidigt skede 

innan huskroppen formas. UBAB som prefabricerad har första kontakten med arkitekten och 

då ska de tillsammans se på olika konstruktionslösningar, så att arkitekterna inte ska rita 

sådana lösningar som inte kan produceras av UBAB. För att få bra och funktionella lösningar 

behövs det anpassning och på så sätt blir huset funktionellt samtidigt som det är attraktivt.
8
 

 

4.3.3. I vilka fall/typ av projekt är Ni intresserade av ett exklusivt samarbete 

kring stomlösningar (för att öppenhjärtligt hitta utvecklingsmöjligheter, 

förbättringar och synergier)? 

Carolina Kukavien, Inköpare på Otto Magnusson AB menar att de är intresserade av allt från 

bostadsbyggande till industribyggande avseende exklusivt samarbete kring stomlösningar. 

(Respondent 3) 
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Glenn Mann, Projektchef på Skanska är intresserad av externa projekt, men de är alltid 

intresserade av de idéer och förslag som presenteras av leverantören. (Respondent 6) 

 

Clas Lerander, Arbetschef på Tommy Byggare AB menar att en nackdel med dagens projekt 

är att det inte finns den upprepningseffekt som utgör en viktig del vid ett exklusivt samarbete. 

(Respondent 5) 

 

Ingmar Rahm, Kalkyl- och inköpschef på AF Bygg Göteborg AB menar att ett exklusivt 

samarbete oftast kan vara komplicerat, men en långsiktig relation och samverkan i tidiga 

skeden är väldigt viktigt. (Respondent 7) 

 

Lennart Larsson, Kalkylator och Inköpare på F O Peterson & Söner Byggnads AB att numera 

håller de på med ett bostadsprojekt. (Respondent 4) 

 

Per-Eric Stjerna, VD, Rydlers Bygg AB menar att ett exklusivt samarbete vid 

totalentreprenader, då ekonomiska lösningar ska hittas och kostnaderna ska minskas, är 

intressant. Rydlers Bygg AB är intresserade av sådant projekt som är återkommande och har 

samma utformning exempelvis flerbostadshus. (Respondent 9) 

 

Den typ av projekt som är intressant för Värmdö Bygg AB är bostäder eftersom företaget vill 

bygga på ett sätt som är ekonomiskt försvarbart tycker Ulf Cassel, Inlöpare på företaget. 

(Respondent 1) 

 

Peter Bellevik, Regionchef, Region Bostad Väst, Peab menar att Peab inte är intresserade av 

exklusiva samarbeten, då det innebär att entreprenören lovar från start och då inte är alltid 

entreprenören får det bästa priset. Därför vill Peab vara arbeta lite öppet. Peter Bellevick 

menar också att om de går in och detaljstyra i tidigt skede o då blir det unika lösningar som är 

kopplade till leverantören och då är det inte många som kan komma in och lämna samma sak.  

På något viss går det att samarbeta exklusivt men lovar inte något avseende styrning av tid 

och ekonomi. Egentligen vill de aldrig arbeta exklusivt men på något sätt blir det exklusivt 

om entreprenören väljer arbeta i ett tidigt skede ett antal gånger. Risken med exklusivt är att 

leverantören inte tar i för mkt och risken finns att han/hon blir bekväm med det som levereras 

och inte presterar mer för att få fram bättre produkter med bästa pris, menar han.
9
 

 

Enligt Davor Sinik, Projektledare på Sefa Byggnads AB är alla typer av projekt från bostäder 

till parkeringshus är intressanta för ett exklusivt samarbete. (Respondent 8) 

 
4.3.4. Hur ska samarbetet mellan olika aktörer inom byggprocessen utformas? 

Alla aktörer i en byggprocess ska strålas samman i ett tidigt skede och arbeta mot ett 

gemensamt mål tycker Carolina Kukavien, Inköpare på Otto Magnusson AB. (Respondent 3) 

Enligt Glenn Mann, Projektchef på Skanska är ett positivt arbetsklimat, en kontinuerlig 

avstämning av ett projekt och noggrann egen kontroll de punkter som utgör en grund för ett 

bra samarbete mellan olika aktörer i en byggprocess. (Respondent 6) 

Nyckeln till ett bra samarbete mellan olika aktörer i ett projekt är återupprepningseffekten, 

vilket det saknas i dagens projekt, tycker Clas Lerander, Arbetschef på Tommy Byggare AB. 

(Respondent 5) 
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Ingmar Rahm, Kalkyl- och inköpschef på AF Bygg Göteborg AB tycker att ett bra samarbete 

utformas genom samverkan och koordination mellan olika aktörer i ett tidigt skede. 

(Respondent 7) 

Samarbetet mellan olika aktörer i en byggprocess kan utformas genom att hitta ett flexibelt 

system, där antalet detaljlösningar är begränsade, tycker Lennart Larsson, Kalkylator och 

Inköpare på F O Peterson & Söner Byggnads AB. (Respondent 4) 

Per-Eric Stjerna, VD på Rydlers Bygg AB tycker att det finns två alternativ för ett lyckat 

samarbete mellan aktörer i en byggprocess nämligen: 

a. Ett exklusivt samarbete, där aktörerna samarbetar och har en stor öppenhet mot 

varandra samt att det finns tidigare positiv erfarenhet mellan dem. Det ska finnas 

gemensamma mål och en vinna-vinna situation för alla parter. Det ska inte finnas en 

aktör som styr alla andra i ett projekt. 

b. Byggentreprenören alternativt byggherren ska se till att det finns ett ramprogram 

där anbud tas in från ett antal begränsade prefabricerade leverantörer. Efter detta ska 

en av leverantörer väljas för att gå vidare med de andra aktörerna i ett byggprojekt. 

(Respondent 9) 

Enligt Veronica Ehrinton, Inköpare på Tage och söner AB är det kunden och arkitekten som 

avgör till vilket pris en byggnad ska utformas. (Respondent 2) 

Ett samarbete kan utformas genom att styra aktiviteter mellan järnhand tycker Ulf Cassel, 

Inlöpare, Värmdö Bygg AB. (Respondent 1) 

Det bästa sättet för att utforma samarbetet mellan aktörerna är att tillsammans ska de lyckas 

och driva projektet framåt. Enligt Peter Bellevik har UBAB numera ett antal nära partner och 

som tillsammans har lyckats väldigt bra. De har fortsatt väldigt länge och tillsammans har de 

lyckats att hålla nivå, kvalitet och pris.
10

 

Enligt Sigvard Stål, VD på Hökerum Bygg AB måste prefabricerade leverantörer vara insatta 

i kalkylidéer och tar fram de förslag som är mest ekonomiskt lönsamt. (Respondent 10) 

Enligt Davor Sinik, Projektledare på Sefa Byggnads AB tycker att det är tiden som avgör hur 

ett samarbete ska utformas och idetta fall är det varken byggherren eller leverantören som 

påverkar projekteringstiden. Däremot kan en projekteringstid minskas om det redan finns ett 

grundkoncept som aktörerna går efter. (Respondent 8) 
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4.3.5. Hur viktigt är det med ökat samarbete och entreprenörernas egen 

kontroll av tillverkade varor för att minimera fel och öka effektivitet 

avseende tid och kostnader? 

Carolina Kukavien, Inköpare på Otto Magnusson AB tycker inte att entreprenören skall göra 

egna kontroller eftersom det är leverantörens ansvar att ha egna kontroller på tillverkade varor 

samt ska leverera produkter enligt avtal med entreprenörer. (Respondent 3) 

 

Däremot tycker Glenn Mann, Projektchef på Skanska, Sigvard Stål, VD på Hökerum Bygg 

AB och Ulf Cassel, Inlöpare, Värmdö Bygg AB att idén med entreprenörernas egna kontroller 

är väldigt viktigt, då samarbetet med leverantörerna ökas och på så sätt reduceras fel. 

(Respondent 6,10 och 1) 

Clas Lerander, Arbetschef på Tommy Byggare AB är tveksam till entreprenörens egen 

kontroll av tillverkade varor eftersom entreprenören förutsätter att leverantören har eget 

ansvar för att slutprodukten ska levereras felfritt. (Respondent 5) 

Ingmar Rahm, Kalkyl- och inköpschef på AF Bygg Göteborg AB menar att delaktigheten är 

viktigt men han ser UBAB som en underentreprenör som har eget ansvar för att kontrollera 

varor i ett tidigt skede så att det inte uppstår fel. Det som är viktigt Rahm avseende 

delaktighet är samverkan och samgranskning mellan olika aktörer. (Respondent 7) 

 

”Mycket viktigt, besökte själv en fabrik som gjorde balkonger och fått för 

sig att balkongen skulle beläggas vilket var helt fel. 5st stora balkonger fick 

skrotas pga. otillfredsställande yta. 10 ytterligare balkonger räddades dock.” 

(Lennart Larsson, Kalkylator och Inköpare, F O Peterson & Söner 

Byggnads AB, 2010-02-10) 

 

Per-Eric Stjerna, VD på Rydlers Bygg AB tycker inte att beställare ska utföra egna kontroller 

men det kan ske i undantagsfall exempelvis vid val av ytbehandling på t.ex. fasader. 

(Respondent 7) 

Veronica Ehrinton, Inköpare på Tage och söner AB håller med om att entreprenören bör göra 

egna kontroller men beslut får tas före tillverkning och med förhoppning att besluten håller 

hela vägen. (Respondent 2) 

Eftersom entreprenören köper viktiga delar i en byggnad av en prefabricerad leverantör är det 

väldigt viktigt att besöka dem och på så sätt ser entreprenören hur leverantören tillverkar, 

monterar beställda varor, menar Peter Bellevik, Regionchef, Region Bostad Väst på Peab. 

Bellevik menar även att han personligen har besökt UBAB ett antal gånger och han anser att 

det är väldigt viktigt och besöka dem.
11

 

Davor Sinik, Projektledare på Sefa Byggnads AB menar att leverantören ska göra egna 

kontroller på tillverkade produkter, men tydlighet mellan entreprenören och dess leverantörer 

ska finnas så det inte uppstår missförstånd under kunskapsåterföring. (Respondent 8) 
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4.3.6. Hur kan projektframgång nås inom byggbranschen? 

Genom stort engagemang och bra samverkan mellan olika aktörer i en byggprocess kan 

projektframgång nås enligt Glenn Mann, Projektchef på Skanska. (Respondent 6) 

 

Flexibilitet, fart i produktionen och engagemang från alla aktörer är nyckeln till ett 

framgångsrikt projekt inom byggbranschen enligt Clas Lerander, Arbetschef på Tommy 

Byggare AB. (Respondent 5) 

Ingmar Rahm, Kalkyl- och inköpschef på AF Bygg Göteborg AB menar att projektframgång 

nås genom en bra samverkan i tidiga skeden, koordinering under projekteringsskedet, 

samordning i montageskedet och inga brister på slutprodukten vid överlämnande till kunden 

varken vid besiktning eller under garantitiden. (Respondent 7) 

Vid upprepning av projekt har en prefabricerad leverantör stor fördel med förutsättning att det 

ska finnas ett stort antal och genomarbetade detaljer samt att elementstorlekar passar med 

arkitektens lösningar. Detta leder i sin tur till att ett projekt blir framgångsrik inom 

byggprocessen, tycker Lennart Larsson, Kalkylator och Inköpare, F O Peterson & Söner 

Byggnads AB. (Respondent 4) 

Per-Eric Stjerna, VD på Rydlers Bygg AB tycker att den viktigaste faktorn för en 

projektframgång är ett stort engagemang från alla involverade aktörer inom byggprocessen 

under upphandlings - och projekteringsskedet. Kan eventuella fel och brister lösas redan i 

tidigt skede vinns tid och pengar senare i projektet. (Respondent 9) 

Ulf Cassel, Inlöpare, Värmdö Bygg AB menar att bättre samarbete krävs mellan alla aktörer i 

en byggprocess för att projekt ska vara framgångsrikt. (Respondent 1) 

Enligt Peter Bellevik, Regionchef, Region Bostad Väst på Peab för att uppnå en 

projektframgång krävs det effektivisering av arbetet, högre kvalitet, mer kundtillfredsställelse 

och lägre kostnader. Samtidigt ska parterna hela tiden sträva efter att hitta nya och effektiva 

lösningar för att minimera kostnaderna. Han menar att priset har en avgörande roll och det är 

priser som slutkonsumenten tänker på i slutändan.
12

 

Genom tillräckligt med tid och öppna dialog om förbättringar avseende samarbete och 

kommunikation mellan alla involverade aktörer kan ett projekt bli lyckat i en byggprocess, 

tycker Davor Sinik, Projektledare på Sefa Byggnads AB. (Respondent 8) 

4.3.7. Hur kan erfarenhet från tidigare projekt återanvändas inom 

byggverksamheten och hur kan en byggverksamhet ses som en pågående 

process? 

Carolina Kukavien, Inköpare på Otto Magnusson AB menar att byggbranschen är en 

pågående process där aktörerna alltid försöker hitta nya och effektiva lösningar som gynnar 

alla byggprojekt. (Respondent 3) 

 

Glenn Mann, Projektchef på Skanska ser en byggverksamhet som en pågående process där 

tidigare erfarenhet kan återanvändas och förbättras för kommande byggprojekt. (Respondent 

6) 
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”Det är bygg dåliga på. ”Alla” som jobbar inom bygg säger hela tiden att 

varje projekt är unikt. Detta är troligen den som har den största 

förbättringspotentialen, att tänka mer industri ute på projekten.” (Clas 

Lerander, Arbetschef, Tommy Byggare AB, 2010-01-20) 

 

Ingmar Rahm, Kalkyl- och inköpschef på AF Bygg Göteborg AB håller med om att en 

byggverksamhet kan ses som en pågående process och en viktig del i denna är prefabricerade 

lösningar eftersom dessa medför standardisering inom byggandet. Detta kräver stort 

engagemang från alla aktörer i ett tidigt skede för att det ska lyckas. (Respondent 7) 

 

Lennart Larsson, Kalkylator och Inköpare på F O Peterson & Söner Byggnads AB tror att 

UBAB utvecklar sitt bostadsbyggande hela tiden genom samarbete med vissa entreprenörer. 

(Respondent 4) 

 

Tidigare erfarenheter kan återanvändas från tidigare projekt och det görs ofta, men nackdelen 

med dagens projekt är att många aktörer har svårt att ta till sig andras erfarenheter och därför 

måste var och en begå egna misstag för att sedan lära sig av dem, menar Per-Eric Stjerna, VD 

på Rydlers Bygg AB. (Respondent 9) 

 

Veronica Ehrinton, Inköpare på Tage och söner AB tycker att det hela tiden sker förbättringar 

inom byggbranschen men det finns fortfarande mycket att ta tag i och ska utvecklas och 

implementeras. (Respondent 2) 

 

Enligt Peter Bellevik, Regionchef, Region Bostad Väst på Peab har många försökt att 

effektivisera byggbranschen men det är få som har lyckats med det. Numera har en 

prefabricerad leverantör som UBAB stor fördel avseende standardisering . Han menar att i ett 

projekt kopplas alltid nya personer, nya tankesätt, nya ansvariga personer och då innebär det 

att varje projekt blir unikt och idag går det inte att jämföra sig med bilindustrin så länge det 

ska inte tillämpas ännu högre prefabricerade delar i ett byggprojekt.
13

 

Davor Sinik, Projektledare på Sefa Byggnads AB menar att det går att ta tillvara på bra och 

dåliga erfarenheter från tidigare projekt och sedan kan aktörerna drar nytta av dem och aktivt 

realisera dem i kommande projekt. På så sätt kan det byggas upp en rik kunskapsbank och alla 

kan bidra med kunskaper som gynnar en byggprocess. (Respondent 8) 
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4.4. Empiri avseende FF3: 
Vilka mervärden kan Ulricehamns Betong AB leverera med sina produkter?  

 

4.4.1. Kundernas kännedom om produkter som tillverkas av UBAB? 

Resultatet kommer från dessa företag: Af gruppen, Hökerum, Rydlers Bygg, Sefa Bygg, 

Värmdö bygg och Peab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4.1: Kundernas kännedom om Ulricehamns Betong AB s tillängliga produkter 

 

4.4.2. Förknippas UBAB med något särskild byggprojekt, varför? 

Carolina Kukavien, Inköpare på Otto Magnusson AB förknippar inte UBAB med något av 

ovanstående byggprojekt.  

Däremot förknippar Glenn Mann, Projektchef på Skanska UBAB med bostadshus. 

Ingmar Rahm, Kalkyl- och inköpschef på AF Bygg Göteborg AB förknippar också UBAB 

med bostadshus i huvudsak.  

Lennart Larsson, Kalkylator och Inköpare på F O Peterson & Söner Byggnads AB förknippar 

UBAB med bostadshus och trappor.  

Sigvard Stål, VD på Hökerum Bygg AB förknippar UBAB med bostadshus. 

Per-Eric Stjerna, VD på Rydlers Bygg AB förknippar UBAB till stor del med bostadshus med 

Hökerum Bygg AB, men i själva verket kan UBAB förknippas med alla typer av byggnader.  

Davor Sinik, Projektledare på Sefa Byggnads AB förknippar inte UBAB med något särskild 

byggprojekt.  

Ulf Cassel, Inlöpare, Värmdö Bygg AB förknippar inte heller UBAB med något särskild 

byggprojekt.  
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Veronica Ehrinton, Inköpare på Tage och söner AB förknippar UBAB med trappor för det 

mesta och detta beror på att företaget ofta inte får tillfälle att samarbeta avseende stommar.  

Clas Lerander, Arbetschef på Tommy Byggare AB tycker att så som det ser ut idag så 

förknippar han UBAB med bostäder. 

UBAB förknippas med bostadshus enligt Peter Bellevik, Regionchef, Region Bostad Väst på 

Peab eftersom han endast arbetar med det. 

 

4.4.3. Hur viktigt är det för ett företag att vara kvalitets- och miljö certifierad? 

Carolina Kukavien, Inköpare på Otto Magnusson AB tycker att det är väldigt viktigt att en 

leverantör ska vara kvalitets- och miljöcertifierad och detta är avgörande vid val av 

leverantör, men för detta ska entreprenörerna inte behöva betala extra. (Respondent 3) 

Glenn Mann, Projektchef på Skanska håller med om att en leverantör ska vara kvalitets- och 

miljöcertifierat. (Respondent 6) 

Clas Lerander, Arbetschef på Tommy Byggare AB tycker inte att det är viktigt att ett företag 

ska vara miljö- och kvalitetscertifierat. (Respondent 5) 

Idag är det ett villkor att företag ska vara både kvalitets- och miljöcertifierat och det är inget 

som entreprenörer ska betala för, tycker Ingmar Rahm, Kalkyl- och inköpschef på AF Bygg 

Göteborg AB. (Respondent 7) 

Lennart Larsson, Kalkylator och Inköpare på F O Peterson & Söner Byggnads AB menar att 

numera är kvalitén och miljö inarbetat och det skall spara pengar för en prefabricerad 

leverantör som UBAB. (Respondent 4) 

”Jag tror dessa system tyvärr många gånger lovar mer än vad de håller. Det 

viktigaste är hur duktiga de enskilda medarbetarna är när det gäller att styra 

upp ett projekt”(Per-Eric Stjerna, VD på Rydlers Bygg AB, 2010-02-15) 

Veronica Ehrinton, Inköpare på Tage och söner AB tycker inte att entreprenörer ska betal 

extra för företag som är miljö- och kvalitetscertifierat och de företag som är certifierade kan 

bli svårhanterliga att samarbeta eftersom det förekommer mycket byråkrati men samtidigt en 

viss kvalité uppnås. (Respondent 2) 

Ulf Cassel, Inlöpare, Värmdö Bygg AB tycker däremot att det är mycket viktigt att ett företag 

ska vara miljö- och kvalitetscertifierat. (Respondent 1) 

Peter Bellevik, Regionchef, Region Bostad Väst på Peab menar att det är viktigt med 

kvalitets- och miljöcertifiering men det är inte alltid avgörande och det kan vara svårt för 

mindre företag att klara det fullt ut. Därför kan sådana små företag ha ett sådant system som 

är likt kvalitets- och miljöcertifiering. Eftersom Peab är certifierade så vill de arbeta med 

företag som gärna vet vad det innebär att jobba inom vissa system eftersom det underlättar för 

Peab såvida de inte hjälper sådana företag som inte är certifierade.
14

 

Sigvard Stål, VD på Hökerum Bygg AB tycker det är väldigt viktigt att ett företag ska vara 

kvalitetscertifierat. (Respondent 10) 
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Davor Sinik, Projektledare på Sefa Byggnads AB menar att det som är viktigt är hur själva 

arbetet utförs och inte själva pappret som visar att ett företag är certifierat. Numera ställs dock 

krav på att företag ska vara certifierade och vid val av en ny leverantör krävs det någon form 

av intyg men sedan är det verkliga arbetet som avgör oavsett certifiering eller inte. 

(Respondent 8) 

4.4.4. Kundernas bedömning av UBAB? 

Nedan visas kundernas omdöme om den service som Ulricehamns Betong AB erbjuder i 

samband med inköp av varor. Resultatet är från tio kunder då en kund inte kunde delta i en 

sådan undersökning eftersom det var svårt att ge rättvisa omdömen, kunden och UBAB inte 

har haft många gemensamma projekt de senaste åren. 

Betygsättningen var mellan 5 (det högsta) och 1 (det lägsta) och som det diagrammet visar har 

kunderna gett de högsta poängen till UBAB.  

 

 

Diagram 4.2: Kundernas omdöme om Ulricehamns Betong AB s service 

 

4.4.5. Finns det punkter som UBAB kan förbättra sig på idag? 

De flesta av UB AB:s kunder som har intervjuats under denna undersökning tyckte inte att det 

fanns några punkter som UBAB inte kan uppfylla idag. 

Däremot tycker Lennart Larsson, Kalkylator och Inköpare på F O Peterson & Söner 

Byggnads AB att det som UBAB idag tillverkar har det inga brister men möjligen om en 

entreprenör vill ha stora spännvidder så har massivelement sina begränsningar. (Respondent 

4) 
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Sigvard Stål, VD på Hökerum Bygg AB menar att UBAB borde tänka på sina konkurrenter 

avseende priset för exempel tyska prefabricerade leverantörer köper håldäck från Litauen och 

kan konkurrera, vilket UBAB kan också göra det framöver. (Respondent 10) 

4.4.6.  Kan UBAB väljas som en samarbetspartner för ytterligare byggprojekt 

och varför? 

Eftersom samarbetet mellan Otto Magnusson AB och UBAB hittills har fungerat bra tycker 

Carolina Kukavien som är Inköpare på förtaget att UBAB kan väljas som en samarbetspartner 

igen. Glenn Mann, Projektchef på Skanska tycker att eftersom UBAB erbjuder bra produkter 

och har trevliga medarbetare får ett företag som Skanska att se fram emot att snart få utföra ett 

byggprojekt tillsammans igen. 

Clas Lerander, Arbetschef på Tommy Byggare AB håller med om att UBAB ska väljas för 

ytterligare byggprojekt. Ingmar Rahm, Kalkyl- och inköpschef på AF Bygg Göteborg AB 

menar att UBAB är en pålitlig leverantör och därför kan det väljas för ytterligare byggprojekt. 

Lennart Larsson, Kalkylator och Inköpare på F O Peterson & Söner Byggnads AB håller med 

om det och tycker att UBAB är väldigt seriösa som prefabricerad leverantör. 

Eftersom UBAB har goda erfarenheter från tidigare projekt vill Per-Eric Stjerna, VD på 

Rydlers Bygg AB samarbeta igen med leverantören för ytterligare byggprojekt. 

Veronica Ehrinton, Inköpare på Tage och söner AB menar att UBAB erbjuder bra produkter 

med bra kvalitet och därför är detta en av de anledningarna som gör att UBAB ska väljas igen. 

Eftersom UBAB har bra priser och har kunskaper vill Värmdö Bygg att samarbeta med 

UBAB igen för framtida byggprojekt, tycker Ulf Cassel som är inköpare. 

Med anledning till att UBAB har duktiga medarbetare, håller sina löften, pålitliga och 

utvecklande tycker Peter Bellevik, Regionchef, Region Bostad Väst på Peab att UBAB 

kommer att väljas för ytterligare byggprojekt. 

Sigvard Stål, VD på Hökerum Bygg AB menar att det går att välja UBAB för ytterligare 

byggprojekt med förutsättning att priset är möjligt att använda vid skede två då de säljer. 

Davor Sinik, Projektledare på Sefa Byggnads AB vill gärna se UBAB som leverantör för 

kommande byggprojekt.



47 

5. Analys & slutsatser  
Detta kapitel växlar mellan den teoretiska referensramen och det insamlade empiriska 

materialet. Varje forskningsfråga analyseras utifrån den teoretiska referensramen och 

jämförs sedan med det empiriska materialet. Efter beskrivning och analysering beskrivs en 

slutsats. Slutsatsen kan sedan användas som förslag till förbättrings arbeten inom det utvalda 

ämnet.  

 

5.1. Analys & slutsatser avseende FF1 
Vilka viktiga faktorer påverkar valet av leverantör förutom priset? 

 

En inköpare inom den industriella marknaden som byggindustrin kan välja leverantör efter 

varumärket eller efter andra kriterier som exempelvis pris, kvalitet och leveransvillkor. 

(Gustafsson & Rennemark, 2006, s. 23) Enligt den empiriska datainsamlingen det vill säga 

intervjuerna som utfördes är det dock främst priset som avgör valet av leverantör. Därmed 

jagar många företag efter det billigaste alternativet vilket gör att kortsiktiga ekonomiska 

fördelar styr. Detta medför att branschens aktörer saknar gemensamma mål. Många 

leverantörer kan därtill uppleva att det endast är priset som räknas och detta minskar 

möjligheten till att hitta synergier.
 15

 

 

Ulricehamn Betong AB bör därför sträva efter nära relationer till sina kunder för att skapa 

lojala kunder. Lojala kunder väljer i sin tur leverantör efter tidigare samarbete istället för att 

fokusera enbart på priset. En god kundupplevd kvalitet eller nöjda kunder är nämligen ingen 

tillräcklig värdemätare på företagets prestationer. Det är först när företaget sätter kundens 

upplevelse i relation till kundens kostnader som kvalitetsbegreppet blir påtagligt. Detta kallas 

då för kundnytta. Kundnyttan bör i sin tur sättas i relation till vad kunden upplever att 

konkurrenterna kan erbjuda. Genom att studera sambandet kundupplevd kvalitet-kundnytta-

kundlojalitet ökar kunskapen om de faktorer som påverkar kundens benägenhet att stanna 

kvar som kund. Det är kundlojalitet som skapar förutsättningar för långsiktig framgång. 

(Blomqvist & Haeger, 1996, s.78) 

 

Ulricehamn Betong AB kan även hitta nya möjligheter genom att använda sig av olika 

strategier avseende prissättning. Som det nämndes tidigare i studien kan Ulricehamn Betong 

AB ta fram prissättningsstrategier som har kunden som utgångspunkt eller utgå från 

konkurrenternas prissättning. Dessa två strategier är konkurrentens prissättning och 

kundbaserad prissättning.  (Se även kapitel tre, s.20-21, i arbetet) 

 

Teorin om prissättningsstrategier har kunden som utgångspunkt. (Lundén, 2008, s.51-54) 

 Skumningsprissättning: Modellen går ut på att ta ett högt pris när en ny produkt 

lanseras, och så småningom sänka priset. 

 Penetreringsprissättning: Denna modell är motsatsen till ovanstående prissättning, 

dvs. sälja en helt ny produkt för ett lågt pris. 

 Produktlinjeprissättning: Går ut på att ta olika pris för många likartade produkter. 

 Varukorgsprissättning (Price bundling): Detta går ut på att ett paket med produkter 

säljs till kunden. I detta fall känner kunden sig tillfredställd och mindre priskänslig när 

en produkt säljs tillsammans med andra produkter. 

 Komplementproduktsprissättning: Denna modell går ut på att en huvudprodukt säljs 

till ett lågt pris med en viss begränsning. 

                                                 
15  Fredrik Gustafson, VD, Ulricehamns Betong AB, 2009-12-02 
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Teorin om prissättningsstrategier har konkurrenter som utgångspunkt. (Lundén, 2008, s.36-

37) 

 Sänk priset: Företaget sänker priset för att inte tappa för stor marknadsandel gentemot 

konkurrenten.  

 Förbättra kvalitén: En annan åtgärd är att förbättra produktens kvalitet och informera 

marknaden om det inom en rimlig tid och till en lämplig kostnad. 

 Höj priset och förbättra kvalitén: Ett alternativ som företaget kan använda sig av för 

att behålla sin marknads andel. 

 Satsa på en lågprisvariant: Om ingen av de ovanstående åtgärderna fungerar kan 

företaget börja använda sig av en lågprismodell och börja sänka priset på sina 

produkter. 

 

Den empiriska undersökningen som genomfördes visar att Ulricehamn Betong AB bör 

kontinuerligt arbeta via olika marknadsundersökningar, personliga möten och öppna dialog 

med kunderna för att veta vad de faktiskt värdesätter beroende på marknadens varierande 

förutsättningar. Det är även viktigt att Ulricehamn Betong AB analyserar konkurrenterna 

gällande bland annat prissättning, prefabricering, konstruktionslösningar, effektivisering av 

tid och kostnader. Uppdragsgivaren bör även tänka på konkurrenterna utanför Sverige som 

exempelvis Finland och Tyskland. Sigvard Stål, VD på Hökerum Bygg AB, uttrycker att 

tyska prefabricerade leverantörer köper exempelvis håldäck från Litauen och kan därmed 

konkurrera mot Ulricehamn Betong AB, som prefabricerad leverantör.  

 

Entreprenörer/kunder bör i sin tur ta reda på hur de bäst kan använda inköp för att på olika 

sätt skapa intressanta värden för slutkunderna. Inköpsfunktionen i ett företag har nämligen 

stor möjlighet att påverka dess utveckling. Inköp har tidigare setts som kostnadspost men idag 

ses och bör betraktas som en strategisk funktion. (Mattsson, 2008, s.55) 
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5.2.  Analys & slutsatser avseende FF2 
Hur kan effektivisering inom byggbranschen ske för att kunna minska slöseri och öka 

möjligheter till synergier? 

 

Det finns flertalet anledningar till varför byggindustrins utveckling avseende bland annat 

effektivisering har stannat. En anledning är att svenska industriföretag som byggföretag rustar 

idag för en ständigt ökad konkurrens, vanligtvis genom att pressa kostnaderna och anpassa sig 

till lägre internationella prisnivåer. (Mattsson, 2008, s.97) En annan anledning kan vara att 

inom bygg- och anläggningsverksamhet bedrivs produktionen i komplexa projekt med många 

inblandade aktörer. Detta medför att branschen blir en decentraliserad bransch med 

kortsiktiga relationer mellan aktörerna.
16

  

 

Enligt kunderna i den empiriska insamlingen försöker både kunder och leverantörer i 

försörjningskedjan att bryta det gamla sättet att arbeta inom byggbranschen, då det anses vara 

konservativt. Det finns mycket att arbeta med i dagsläge. Kunderna visar tydligt att de vill 

samarbeta med andra aktörer men att effektiviseringen inte har nått den nivån där alla är 

beredda att samarbeta. Det krävs mycket arbete för att effektivisera hela försörjningskedjan 

för att minska kostnader och slöserier. Som det har nämnts tidigare finns det åtgärder som 

redan har använts och som kommer att blir aktuellt i framtiden nämligen; samverkan i tidigt 

skede, industrialisering och standardisering av byggandet. 

 

En bra grund till en bättre byggprocess enligt Blomqvist & Haeger (1996, s.78) är att förbättra 

relationerna och informationsflödet bland aktörerna. Ett sätt för att skapa en nära relation är 

att ha kontinuerlig dialog med kunderna. Informationsinsamling och 

marknadskommunikation bör integreras i en kontinuerlig dialog med kunderna. Detta för att 

förbättra informationsutbytet med kunden, dels för att stärka kundrelationen.  

 

Den empiriska undersökningen hos kunderna visar att Ulricehamn Betong AB bör ha tätare 

personliga möten med kunden. Hålla kontakten med kunden via telemarketing eller 

marknadsföring via post eller e-post. Detta medför en direkt kontakt med kunden vilket 

minska missförstånd. Därmed sker en minskning av onödiga kostnader och slöseriet inom 

byggprocessen. 

 

Mattsson (2008, s.94) förklarar vidare att det är relationer som skapar förutsättningar. Ju mer 

utvecklat samarbete och interaktionen är; desto större är möjligheter till effektiviseringen. 

Kunden bör även i sin tur engagera sig i leverantörens situation. En köpare kan inte förlita sig 

enbart på leverantörens egen inlärning. Lärande är en viktig faktor för att åstadkomma bättre 

lösningar men lärande har inte bara en mottagarsida. Dessa frågeställningar gällande 

effektivisering bör därför analyseras i ett nätverksperspektiv. (Se även s.24-27 i arbetet) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16  Fredrik Gustafson, VD Ulricehamns Betong AB, 2009-12-02 
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5.3. Analys & slutsatser avseende FF3 
Vilka mervärden kan Ulricehamns Betong AB leverera med sina produkter?  

 

Enligt Kotler (2003, s.72) kan kundens behov hittas genom att lyssna och intervjua dem. 

Utifrån det sker en förberedelse på olika lösningar avseende olika behov samt att nya behov 

skapas genom händelser och trender. Duktiga marknadsförare försöker alltid att upptäcka nya 

behov för att inte avgränsa sin uppmärksamhet till dagens behov. 

Hanan och Karp (1992, s.16) förklarar vidare att varje försäljning bör leda till att båda 

exempelvis leverantören och entreprenören åstadkommer nya värden. 

Mattson (2008, s.188) skriver att i dagsläget är det myt att det är företagen som alltid 

producerar värde. Idag har kunderna avgörande inflytande på värdeskapande produkter som 

produceras. De senaste åren har det talats om hur värde och utbyten har sin grund i 

samskapande. Kunden är alltså medskapare till värde. 

 

Den empiriska undersökningen visar att kunderna uppskattar den service Ulricehamns Betong 

AB erbjuder i samband med de produkter som de tillverkar. Dessutom känner kunderna till de 

flesta av de produkter som Ulricehamn Betong AB tillverkar idag (se diagram 4.1) . För att få 

mer kännedom om produkterna bör UBAB använda sig av olika erbjudanden om produkter i 

samband med inköp av andra varor. UBAB kan även använda sig av e-post erbjudande, där de 

kan informera sina kunder om produkter med speciella funktioner. Ett annat förslag är att 

produkterna kan presenteras med fullständig information på Ulricehamn Betong AB:s 

hemsida, på så sätt kommer kunderna att ha kännedom om produkternas funktioner och 

kvalitet.  

 

Det som är intressant är att kunderna vill samarbeta med Ulricehamn Betong AB för 

ytterligare byggprojekt och detta har många anledningar bl.a. medarbetarnas skicklighet, 

produkternas kvalitet, kundernas goda erfarenhet av tidigare samarbete samt kunskap och 

pålitlighet.( se även s.46 i arbetet och diagram 4.2) 

 

Mattson (2008, s.149) nämner fyra andra förslag för framtida utvecklingsarbeten och 

marknadsundersökningar:  

 

 Företag kan skapa en kundorienterad strategi för att se den enskilda kundens behov. 

 Skapa en översättare i organisationen som kan omvandla djup kunskap om kunderna 

till kunskap som kan användas i praktiken och sedan sprida det vidare i 

organisationen. 

 Att utföra kvantitativa och kvalitativa undersökningar för att skapa djupgående 

kunskap om kundernas problem. 

 Att skapa en organisation där ny kunskap om kunderna kan användas. Denna kunskap 

kan i sin tur omsättas i förändringar av företagets erbjudanden och processer.  
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6. Förslag till fortsatt forskning 
 

Som förslag på fortsatt arbete bör Ulricehamns Betong AB kontinuerligt arbeta via olika 

marknadsundersökningar, personliga möten och öppna dialog med kunderna för att veta vad 

de faktiskt värdesätter beroende på marknadens varierande förutsättningar. Företaget kan 

hålla kontakten med sina kunder via till exempel telemarketing eller marknadsföring via post 

eller e-post. Detta medför en direkt kontakt med kunden samt minskar missförstånd och som 

då sker en minskning av onödiga kostnader och slöserier inom byggprocessen. 

 

Företaget kan även skapa en översättare i organisationen som kan omvandla djup kunskap om 

kunderna till kunskap som kan användas i praktiken och sedan sprida det vidare 

i organisationen.  

 

Ulricehmans Betong AB bör utföra kvantitativa och kvalitativa undersökningar (en gång om 

året) för att skapa djupgående kunskap om kundernas problem. 

 

 UBAB kan också använda kundcentrerad planering (Quality Function Deployment) som är 

ett sätt för att kunna tolka kundens behov och önskemål till lämpliga specifikationer under 

framtagning av en produkt, dvs. från marknad till utveckling, produktion, försäljning och 

service. (Bergman och Klefsjö, 2001sid.123) 

viktiga moment som företaget kan tänka på beträffande kundcentrerad planering är följande: 

 Utföra marknadsundersökningar för att kunna samla in kundernas behov och önskemål 

 Utföra konkurrensanalys för att kunna jämföra sig med konkurrenternas förmåga att 

tillgodose kundernas behov och önskemål. 

 Utifrån marknadsanalys och konkurrensanalys kan nyckelfaktorer identifieras för den 

egna produktens framgång på marknaden. 

 Efter identifiering av nyckelfaktorerna kan dessa överföras till krav i samband med 

produktframtagning och utveckling. 

UBAB bör sätta upp försäljningsmål, dvs. hur stor försäljning de får ”automatisk” från lojala 

kunder och vad de behöver göra för att bevara relationerna till dessa kunder och säkra 

volymen. 

Hur stor merförsäljning Ulricehamns Betong AB ska hämta hos sina befintliga kunder.  Kan 

de öka användningen, introducera kompletterande produkter, uppgradera befintliga eller 

lansera nya produkter och tjänster? Handlar det om kundvård eller nyförsäljning? 

Vad återstår för att Ulricehman Betong AB ska nå de uppsatta målen, dvs. hur stor volym 

nyförsäljning behövs? 
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För att kunna uppnå sådana mål bör UBAB använda sig av nedanstående SWOT-analys, 

vilket innebär:  

S: strenghts – styrkor hos företaget 

W: weakness – svagheter hos företagen 

O: opportunities – möjligheter i omvärlden 

T: threats – hot i omvärlden 

  

En trogen kundstock representerar ett värdefullt kapital som ger företaget säkra intäkter. 

Kunderna är en värdefull källa till information eftersom de vet vad som händer på marknaden. 

Ju mer lyhörda företaget är för kundernas behov, desto mer värdefull information kan samlas 

in. 

Om ett företag sköter sina kort rätt kan det övergå från leverantör rollen till partnerrollen det 

vill säga ett pålitligt företag som ansvarar för en viktig del av kundernas verksamhet. Som 

partner bör företaget också förbereda sig för att möta kundens framtida önskemål. Detta görs 

genom att till exempel studera kundernas kunder och försöka ta reda på hur deras behov 

kommer att förändras framöver. Sedan kan resultatet av företagets undersökning presenteras 

för kunden och föreslå att olika projekt dras igång som säkrar företagets och kundens 

gemensamma framtid.  

Dessutom kan kunderna i företagets framtid engageras genom att be dem om en önskelista för 

framtiden och sedan följa deras råd.   

Som det har nämnts tidigare i arbetet på sidan 28 bör UBAB använda sig av Kano-modellen 

då genom denna metod kan kundernas basbehov, uttalade behov och omedvetna behov 

upptäckas och därmed tillfredsställas. 

Det har även nämnts tidigare i arbetet (sidan 30-31) att när det blir svårt för ett företag att 

differentiera sig på produkter, kan det göra sig unikt genom dess image och den service det 

erbjuder till kunderna. 
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http://www.sis.se/DesktopDefault.aspx?tabName=@UtvProj&menuItemID=9764
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BILAGA 1 

Lista över Ulricehamns Betong ABs kunder som skulle undersökas innan bortfall. 

1. Hökerum Bygg AB 

2. Tommy Byggare 

3. Wäst Bygg 

4. Calles Bygg 

5. HMB Construction 

6. Skanska 

7. NCC 

8. Tornstaden 

9. MVB Bygg 

10. AF Bygg i Göteborg 

11. FO Peterson Bygg 

12. Bergman & Höök 

13. Otto Magnusson AB 

14. Tage & Söner 

15. Rydlers Bygg 

16. Bohusbyggarna 

17. PEAB 

18. Järntorget Bygg AB 

19. SEFA 

20. Tuve Bygg 

21. Asplunds Bygg 

22. NIMAB 

23. Värmdö Bygg
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BILAGA 2 

Dessa frågor ställdes till uppdragsgivaren Ulricehmans Betong AB för analysering av 

undersökningsproblemet. Fredrik Gustavson, VD på Ulricehamns Betong AB svarade 

skriftligt på dessa frågor och skickade dessa via e-mail. (Se även s. 7 i arbetet)  

Problemanalys 

1. Hur definieras företagets mål? Vilket mål vill ni uppnå efter denna 

undersökning? 

2. Vilka är de viktigaste faktorerna som påverkar målet? 

3. Vilka aktörsgrupper i marknadsmiljön är inblandade? 

4. Vilka faktorer har konkurrenter inflytande över? 

5. Vilka faktorer kan företaget (UBAB) påverka på kort sikt? 

6. Vilka faktorer kan företaget (UBAB) påverka på lång sikt? 

7. Vilka faktorer är det svårt/omöjligt att studera? 

8. Vilka faktorer kan företaget inte påverka med en rimlig resursinsats? 

9. Vilka svagheter och styrkor det finns mellan entreprenör och 

leverantören? 

 
Byggbranschen får ofta kritik för att man till skillnad mot t.ex. bilindustrin är dålig på att 

jobba leant och kontinuerligt effektivisera, sänka kostnader etc. Det ligger mycket i detta men 

man måste även ha respekt för på det sätt som affärerna i byggbranschen görs upp, dvs. en 

grupp bestående av arkitekt, entreprenörer, konstruktörer, beställare, och underentreprenörer 

samlas för att genomföra ETT projekt med sina specifika förutsättningar. Många av de 

dyrköpta erfarenheter man får/utvecklar i projektet tar man inte med sig in i nästa eftersom 

det då är ett helt nytt hus med sina specifika förutsättningar och en ny grupp konsulter, 

beställare, entreprenörer etc. Detta tror jag är en av anledningarna till att vi har en väldigt låg 

standardiseringsgrad i byggbranschen. Man vill inte bygga ett nytt miljonprogram. Skulle 

man bygga bilar på samma sätt skulle de bli väldigt dyra också. 

Vårt mål med denna undersökning är att försöka förstå VAD kunderna faktiskt värdesätter 

hos en leverantör. Vi får ofta känslan att det endast är priset som räknas och man missar 

chansen att utveckla en produkt/koncept genom att faktiskt arbeta ihop. Då UBAB inte säljer 

slutprodukten (huset) och inte designar slutprodukten så blir det svårt för oss att påverka 

utformningen av våra produkter och göra dem produktionsvänliga och således kunna sänka 

produktionskostnaderna. Genom att veta vad kunden önskar och faktiskt värdesätter tror jag 

att man kan hitta synergier. T.ex. bygger vi trappor där steghöjden varierar från trappa till 

trappa. Om man kunde hos en kund standardisera våningshöjden skulle det medföra att 

steghöjden blev den samma och minska antalet trappvarianter från det oändliga till lite färre 

varianter! 
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1. Vad är det kunden värdesätter hos en prefableverantör och hos UBAB. Vi önskar 

uppnå förståelse vilka möjligheter till synergier och minskade slöserier som 

föreligger? Går det att etablera en standard på vissa produkter? Finns det mervärden 

för kunden som vi kan skicka med som vi inte är varse om idag. Göra våra 

medarbetare införstådda med vad som är viktigt för kunden. 

2. En viktig faktor som påverkar målet är det sätt som det görs affärer på i 

byggbranschen. Man gör EN affär och när den är klar kan man inte jämföra med ”vad 

hade kostnaden blivit om jag hade valt en annan leverantör/samarbetspartner?” Om 

man fick entreprenör/leverantör att hitta samarbetsformer kring att ”vi skall bygga 10 

hus, och om vi kan utveckla/standardisera vår produkt tillsammans för att minska 

kostnaderna (och hitta en acceptabel prisbild) så kommer det både bli en billigare och 

bättre slutprodukt! 

3. UBAB har oftast att göra med en inköpare eller projektledare hos byggentreprenören. 

Ibland är dock arkitekter och byggherren (han som skallanvända huset) inblandade. 

4. Jag hävdar att alla våra konkurrenter inom betongelementbranschen har samma 

förutsättningar och relativt begränsat inflytande. Det är först om vi blir tillfrågade att 

deltaga i ett projekt i ett tidigt skede (t.ex. av arkitekten eller att byggherren kommer 

direkt till oss och frågar) som vi verkligen kan påverka. 

5. Vara mer aktiva på marknaden och träffa byggherrar, arkitekter och entreprenörer. Om 

vi kommer in tidigt i ett projekt kan vi informera kunden om vad som kan vara 

kostnadsdrivande ur vår synvinkel och påverka att utföra lösningar som är mer 

produktionseffektiva. 

6. På lite längre sikt så gäller det att utveckla standardiserade system som skapar en 

bättre totalekonomi för slutkund/byggherre. Detta har vi lyckats göra med vissa 

kunder redan men ser stor potential utveckla hos fler kunder. Vi kommer givetvis att 

få anpassa vår organisation för att möta kunders krav och utvecklingskrav. 

7. Geografiska aspekter. Svårt att exportera pga. vikt och skrymmande produkter. Kräver 

lokal produktion i landet för långsiktig marknadsnärvaro. 

8. Vi kan inte omvända marknaden och det sätt man faktiskt gör och alltid gjort affärer i 

byggbranschen. Den är för ”spretig” för det. Det är ofta inga serier utan oftast 

enstycksprojekt. Vi kan hitta ett antal potentiella entreprenörer och byggherrar och 

försöka få dem att inse potentialen och få dem att prova att utveckla ett koncept 

tillsammans. 

9. Som jag nämnt ovan så är den största svagheten i hur man gör affärer – man bygger ett 

projekt och kan inte dra nytta av de erfarenheter och den utveckling man gjorde i 

första projektet. Man arbetar med anbudsförfarande och fasta priser, vilket gör att man 

får stora svängningar i prisbilder beroende på hur konjunkturen ser ut. Man hör ju ofta 

hos företag som arbetar med utvecklingsprojekt att utvecklingskostnaden drar iväg. 

Detta gäller även för byggbranschen och där man då ofta lägger in en riskpeng pga. av 

stor osäkerhet etc. i projektet. 
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BILAGA 3 
 

Dessa frågor skickades till tre utvalda företag.  

Provintervju 

Vilka faktorer anser Ni är viktigast vid val av prefabricerad leverantör (t.ex. leveranssäkerhet, 

kunskap/erfarenhet, tidigare samarbete, pris, kapacitet, omdömen/referenser från kollegor och 

konkurrenter dvs. företagets rykte, personkemi, engagemang från säljaren). 

Motivera varför! 

 

1. Vilka mervärden anser Ni vara viktiga att få av en prefabricerad leverantör? 

 

2. Anser Ni att valet av prefableverantör är viktigt för resultatet av ett projektutgången? 

På vilket sätt? 

 

3. Hur benägen är Ni att anpassa Er förfrågan till prefableverantörens idéer och förslag?   

 

4. I vilka fall/typ av projekt är Ni intresserade av ett exklusivt samarbete kring 

stomlösningar (för att öppenhjärtligt hitta utvecklingsmöjligheter, förbättringar och 

synergier)? 

 

5. Hur anser Ni att man skall utforma samarbetet mellan Byggentreprenör och 

prefableverantör (och arkitekt och byggherre) för att erhålla verkliga synergier i 

projekt, som lägre totalkostnad/bättre totalekonomi, kortare byggtid, högre kvalitet, 

bättre slutprodukt? 

 

6. Är det vid val av leverantör viktigt att denne är kvalitets- och miljöcertifierade eller 

har ett dokumenterat miljö-/kvalitetssystem? (Kan det vara avgörande vid val av 

leverantör? Är man beredd att betala extra för det?). 

 

7. Förknippar Ni UBAB med någon särskild typ av projekt (t.ex. bostadshus, 

industrihallar & kontor, offentliga byggnader, övriga projekt)? 



60 

 

8. Hur uppfattar Ni UBAB avseende: (betygsätt mellan 1-5 och motivera anledningen):  

a. Leveranssäkerhet    

b. Kvalitetsmedvetenhet     

c. Ansvarstagande – leva upp till sina åtaganden   

d. Leva upp till eller överträffa Era förväntningar    

e. Ordning och reda      

f. Kontaktbarhet – hur lätt når man säljare/projektledare   

g. Engagemang från säljare, projektledare, konstruktörer   

h. Våra samarbetspartners – montörer/transportörer (uppförande, hålla tider, 

ordning & reda, arbetsmiljö & säkerhet)   

   

9. Skulle Ni välja UBAB som leverantör igen? Av vilken anledning? 

10. Entreprenörernas delaktighet är avgörande för ett ökat samarbete.  Entreprenörer bör 

alltså utföra egen kontroll i tidigt skede. Vad anser NI om det? (Det vi menar är att 

entreprenörerna bör besöka leverantören i tidigt skede och kontrollera de beställda 

produkterna så att det uppfyller kraven som bägge parterna har kommit överens om. Ju 

tidigare Fel upptäcks vid tillverkning av material desto bättre är det eftersom det 

gynnar både parterna i slutändan avseende t.ex. minskad materialslöseri, minskade 

kostnader och kortare tillverkning/byggtid.) 

 

11. Vad finns det för punkter som Ni anser är viktiga för att nå projektframgång (t.ex 

avseende lägre kostnader, effektivisering av arbetet, högre kvalitet och mer 

kundtillfredsställelse)? 

 

12. En nackdel med byggbranschen är att man ser varje projekt för sig. Går det att se 

byggverksamheten som en pågående process som ska förbättras över tiden? 

 

13. Finns det några krav som du anser UBAB kan ha svårt att uppfylla? 
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BILAGA 4 

Skriftlig enkät med öppna frågor 

 

Kundundersökning UBAB Ulricehamns Betong AB: s kunder, år 2009-2010 

(se även Bilaga 1, s.54) 

1. Vilka faktorer anser Ni är viktigast vid val av prefableverantör (t.ex. leveranssäkerhet, 

kunskap/erfarenhet, tidigare samarbete, pris, kapacitet, omdömen/referenser från 

kollegor och konkurrenter dvs. företagets rykte, personkemi, engagemang från 

säljaren). 

Motivera varför! 

2. Vilka mervärden anser Ni vara viktiga att få av en prefableverantör, och varför?Fel! 

Ogiltig självreferens i bokmärke.  

3. På vilket sätt anser Ni att valet av prefableverantör är viktigt för resultatet av ett 

projektutgången, och varför? 

           

4. På vilket sätt anser ni att man bör samarbeta för att ta vara på en prefableverantörs 

förslag och idéer, och varför? 

          

5. I vilka fall/typ av projekt är Ni intresserade av ett exklusivt samarbete kring 

stomlösningar (för att öppenhjärtligt hitta utvecklingsmöjligheter, förbättringar och 

synergier), och varför? 

           

6. Hur anser Ni att man skall utforma samarbetet mellan Byggentreprenör och 

prefableverantör (och arkitekt och byggherre) för att erhålla verkliga synergier i 

projekt, som exempelvis lägre totalkostnad/bättre totalekonomi, kortare byggtid, högre 

kvalitet, bättre slutprodukt?  

           

 

7. Är det vid val av leverantör viktigt att denne är kvalitets- och miljöcertifierade eller har 

ett dokumenterat miljö-/kvalitetssystem, och varför?  

           

8. På vilket sätt värderar ni detta? (Kan det vara avgörande vid val av leverantör)?  
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9. Förknippar Ni UBAB med någon särskild typ av projekt (t.ex. bostadshus, 

industrihallar & kontor, offentliga byggnader, övriga projekt), och varför?  

           

 

10. Vilka av nedan angivna produkter vet/tror Ni att UBAB har i sitt produktsortiment? 

(markera dessa med ett kryss). 

 

1. sandwichvägg                              7.pelare                                        

2. homogen vägg                              8. förspända TT-bjälklag           

3. balkong                                         9.förspända håldäcksbjälklag                    

4. terrazzotrappa                             10.hissgrop                                  

5. förspänd homogent bjälklag      11. gödselbrunnselement           

6.förspända balkar                         12.stödmurL-/T-stöd                  

 

11. Hur uppfattar Ni UBAB avseende: (betygsätt mellan 1(det lägsta)- 5(det högsta) och 

motivera anledningen):  

          

                                                                                                          1        2          3       4     5 

Leveranssäkerhet                                                                                     

 Kvalitetsmedvetenhet                                                                             

Ansvarstagande – leva upp till sina åtaganden                                     

Leva upp till eller överträffa Era förväntningar                                  

Ordning och reda                                                                                     

Kontaktbarhet – hur lätt når man säljare/projektledare                    

Engagemang från säljare, projektledare, konstruktörer                     

Våra samarbetspartners – montörer/transportörer (uppförande, hålla tider, ordning 

& reda, arbetsmiljö & säkerhet)                                                             
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12. Skulle Ni välja UBAB som leverantör igen? Av vilken anledning? 

           

13. Hur ser ni på entreprenörernas delaktighet under samarbete med ett kvalitetssäkrat 

företag som UBAB? (Det vi menar huruvida det är nödvändigt att entreprenörerna bör 

besöka leverantören i tidigt skede och kontrollera de beställda produkterna så att det 

uppfyller kraven som bägge parterna har kommit överens om. Ju tidigare Fel upptäcks 

vid tillverkning av material desto bättre är det eftersom det gynnar både parterna i 

slutändan avseende t.ex. minskad materialslöseri, minskade kostnader och kortare 

tillverkning/byggtid.) 

           

 

14. Vad finns det för punkter som Ni anser är viktiga för att nå projektframgång (t.ex 

avseende lägre kostnader, effektivisering av arbetet, högre kvalitet och mer 

kundtillfredsställelse), och varför?  

           

 

15. En nackdel inom byggbranschen är att man ser varje projekt för sig. Går det att se 

byggverksamheten som en pågående process som ska förbättras över tiden? På vilket 

sätt? 

                          

 

16. Finns det några krav som du anser UBAB kan ha svårt att uppfylla avseende 

produkt/tjänst? Varför och på vilket sätt? 

           

 

 

 

 

 


