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Förord 

Jag vill först och främst tacka min handledare Harald Blom som hjälpt mig med tips och idéer 
genom hela uppsatsarbetet. Jag vill också rikta ett stort tack till mina opponenter som kritiskt 
granskat uppsatsen och framfört viktiga synpunkter. Dessa har tagits tillvara och resultatet har 
blivit en bättre uppsats. 
 

Denna uppsats hade inte varit möjlig att genomföra utan respondenternas medverkan därför 
vill jag rikta ett särskilt tack till dem: Martin Bengtsson ByggSjögren, Karin Berg NCC, Peter 
Sahlstrand PEAB och Stellan Lindqvist Skanska. Jag har fått ett trevligt bemötande av 
samtliga respondenter. De har visat stort intresse och generöst delat med sig av sitt kunnande. 

Halmstad den 29 maj 2008 

Pontus Thuresson 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

  
 

Sammanfattning 
 
Priserna på byggmaterial i Sverige är idag höga och utgör cirka 40 procent av den totala 
byggkostnaden. Samtidigt finns det betydligt billigare byggmaterial ute i Europa. Författaren 
till denna uppsats har mot denna bakgrund kommit fram till följande problemformulering: hur 
bedömer byggentreprenadsföretagen konkurrensen inom byggmaterialbranschen i Halmstad? 
Syftet med uppsatsen är att beskriva hur konkurrensen fungerar i Halmstad och förklara de 
konkurrenshinder som finns. Undersökningens metod är kvalitativ och författaren har 
intervjuat fyra personer inom entreprenadbranschen. Deras synpunkter presenteras i empirin 
för att sedan analyseras gentemot den teoretiska referensramen.  Genom analysen har 
författaren kunna presentera slutsatser i ämnet. Byggmaterialbranschen i Halmstad består i 
huvudsak endast av två aktörer, vilket kännetecknar en oligopolmarknad. På den marknaden 
som vänder sig mot konsument finns det betydligt fler alternativ. De större 
entreprenadföretagens avtal med leverantörer utgör ett konkurrenshinder. Våra bostäder är 
idag en statussymbol som kännetecknas av hög kvalité och välkända varumärken. Dessa 
varumärken finns uteslutande att inhandla på den inhemska marknaden med begränsad 
konkurrens. Som en följd av kundernas krav motverkar import på byggmaterial och därmed 
konkurrens.  
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1 Inledning 
 
I inledningskapitlet skapas ett intresse för läsaren genom den problembakgrund som belyser 
bakgrunden till uppsatsen följt av en problemdiskussion. Slutligen presenteras uppsatsens 
problemformulering och syfte.  

 

 

1.1 Problembakgrund 
 

Inköp av byggmaterial utgör idag en stor kostnad när ett hus skall byggas. Kostnaden för 
bygg- och installationsmaterial beräknas vanligtvis uppgå till 40 procent av den totala 
byggkostnaden vid nyproduktion av bostäder (Boverket, 2005). Därför är det av stor vikt att 
kunna pressa priserna för att hålla nere byggkostnaderna och därmed också hyrorna och 
avgifterna för de boende. Bygg- och anläggningsbranschen omsätter årligen 150 miljarder 
kronor (Karlsson, 2007). Skulle materialkostnaderna sänkas med till exempel 30 procent 
innebär detta en besparing för branschen på 18 miljarder kronor. 

Byggkommissionen har i en utredning (SOU 2000:44) konstaterat att priset på byggmaterial 
kan öka allt mellan 20 procent och 400 procent från leverantör till beställare genom 
värdekedjan. De stora hindren för bättre konkurrens är att gamla traditioner råder inom 
bygghandeln. Utredningen pekar särskilt på olika typer av rabatter vilka gör det mycket att 
jämföra priser. Ett annat hinder är att en beställare som köper en viss produkt av en annan 
leverantör får problem genom att denna beställare sedan vägras handla komplementsvaror hos 
andra leverantörer. 

I byggkommissionens betänkande (SOU 2002:115) konstateras att ett fåtal stora aktörer 
dominerar marknaden och att oligopol och prissamverkan är vanligt inom 
byggmaterialbranschen. Detta har också medgivits av flera stora aktörer. Detta leder till ökade 
priser på byggmaterial. Betänkandet konstaterar även att dolda rabattsystem avsevärt försvårar 
prisjämförelser, vilket hämmar konkurrens. 

Problemet med bristande konkurrens på byggmaterialmarknaden har tidigare belysts i en 
rapport från Boverket (2005). Rapporten avhandlar tre olika projekt. I dessa projekt har den 
gemensamma nämnaren varit att praktisera nya inköpsvägar och nya inköpsrutiner. Genom 
det empiriska förfarandet har det framkommit att byggföretagen importerar i blygsam skala. 
Orsakerna beror främst på bristande kompetens och att en längre planeringstid krävs. 
Rapporten belyser vikten av att värdekedjan för byggmaterial bör ses över. Projekten har visat 
att besparingar på 20-50 procent på materialkostnaderna kan göras genom att bryta befintliga 
värdekedjor. 
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Genom längre planeringstider går det att arbeta med att finna alternativ och att även under 
förprojekteringen ta fram olika alternativ till konstruktion (Boverket, 2005). Avsikten är att 
undvika att byggprojektet låses till en tillverkare av till exempel prefabricerade element. En 
annan viktig slutsats var att kvalitén på importerat material mycket väl går att jämföra med 
svenska produkter. Dessutom tillverkas redan nu många av de så kallade svenska produkterna 
utomlands. 

I ett uttalande av NCC:s koncernchef Alf Göransson och Sverigechefen Olle Ehrlén hävdar de 
att det inte är en bra lösning att ta in låglönearbetare utan att sänka kostnader på byggmaterial 
(Dagens Industri 2005-02-05. s. 3). Duon menar att fler direktköp från leverantörer både 
inhemska och utländska är en bra lösning. De hävdar att priserna på den nordiska marknaden 
är för höga och att priserna har ökat dubbelt så mycket som inflationen. Gör byggföretagen 
inköpen i Tyskland, Polen eller Baltikum minskas kostnaderna  mellan 20-30 procent, menar 
de. 

Byggbranschen anklagas då och då för bristande konkurrens och att olika karteller driver upp 
priserna. Detta tror åtminstone varannan chef inom bygg- och anläggningsbranschen i en 
undersökning 2005 som genomförts av konkurrensverket (2006). Dessutom säger 39 procent 
av dem att risken för att karteller upptäcks är försumbar. Samtidigt uttrycker de dock hopp om 
att kunna bryta dessa karteller när 6 av 10 chefer säger att de skulle kontakta 
konkurrensverket om de fick vetskap om någon kartell.  

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Byggmaterialkostnadernas stora andel av produktionskostnaderna gör att det är intressant att 
se vad som görs för att minska dessa kostnader. Frågan om varför byggpriserna är lägre i våra 
grannländer och varför det inte importeras byggmaterial i större utsträckning, är särskilt 
intressant. Är det kanske så att byggföretagen har en ovilja att pressa priserna? Enligt 
Boverket (2005) kan det vara så att byggföretagens ovilja, bygger på att pressade priser leder 
till ett indirekt erkännande av att redan den befintliga bebyggelsen blivit för dyr. 

Inom byggbranschen betong, kross och anläggning tror nästan hälften av cheferna att det 
förekommer karteller (Konkurrensverket, 2005). Nämnda förhållande har påverkat författaren 
till denna uppsats att undersöka om det råder konkurrenshinder inom byggvarubranschen. Om 
det råder missförhållande i branschen kommer detta i slutänden drabba de slutliga kunderna, 
hyresgäster och bostadsrättsägare.  

För att en marknad ska präglas av det som kallas ”perfekt konkurrens” (M Andersson & 
Ohlsson, 1995) krävs att enskild aktör som säljare eller köpare inte ska kunna påverka priset 
på en vara. När ”perfekt konkurrens” inte råder på en marknad, så föreligger någon form av 
konkurrenshinder.  

I Boverkets rapport (2005) har tre pilotprojekt redovisats vilka fokus ligger på import och 
alternativa inköpskanaler för att sänka kostnaden på byggvaror. I den här uppsatsen kommer 
författaren att gå vidare och undersöka hur inköpen fungerar i byggföretagen och vad de gör 
för att minska sina kostnader för byggmaterial. Arbetar de aktivt för att sänka sina kostnader 
och på så vis öka konkurrenskraften i prissättningen? Vilka hinder finns eventuellt för att 
bryta invanda inköpsmönster i byggföretagen? 
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Författaren har valt att angripa problemställningen genom att intervjua inköpare på 
byggentreprenadföretag. Med detta angreppssätt vill författaren undersöka deras roll och syn 
på den prisstruktur och konkurrens som råder på byggvaror. Då tidigare studier bedrivits 
nationellt har författaren valt att undersöka hur det ser ut på en lokal marknad, i detta fall 
Halmstad. Fördelen med valet av Halmstad som undersökningsort är dess läge med närhet till 
kontinenten, vilket borde vara en fördel för till exempel import av byggmaterial. 
Undersökningen har begränsas till byggvaror. Med byggvaror menas i denna uppsats de 
material som en byggnad består av.  

 

1.3 Problemformulering 
 
Hur bedömer byggentreprenadsföretagen konkurrensen inom byggmaterialbranschen i 
Halmstad? 

 

1.4 Syfte 
 
Syftet men denna uppsats är att beskriva hur byggentreprenadsföretagen bedömer den rådande 
konkurrensen på byggmaterial. Vidare kommer de eventuella konkurrenshindren som råder på 
marknaden att förklaras. 
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2 Teoretisk referensram 
 

I detta kapitel presenteras de teorier som ligger till grund för den emiriska. 

 

 

2.1 Pristeori 
 

2.1.1 Efterfrågan 
 
Efterfrågan av en vara bestäms av flera faktorer. Dessa faktorer utgörs av till exempel 
inkomstnivå och priser på andra varor (Frank, 2006).  Varor kan delas in i komplementsvaror 
och substitutvaror. Ett exempel är om du köper en bil är bensin en komplementsvara alltså en 
vara som är nödvändig för att få nytta av bilen. Substitutvara är en liknande vara som kan 
ersätta den första varan. Som exempel är en blå penna ett substitut till en röd penna. En annan 
viktig faktor bakom efterfrågan är köparens preferenser alltså köparens tycke och smak och 
inkluderar därför även mode. 

Det finns ett samband mellan pris och efterfrågan (Frank, 2006). Det visas i figur 2.1.1 Den 
vågräta axeln visar den efterfrågande kvantiteten medan den lodräta axeln visar varans pris 
vid en bestämd kvantitet. Vid en större efterfrågan så förflyttas priset längs efterfrågade 
kurvan D (demand) till en lägre prisnivå. Kurvan visar alltså hur många som är villiga att 
betala för en vara vid ett visst pris. Vid en inkomstökning kommer D-kurvan att skifta utåt till 
en ny nivå som innebär att fler är beredda att köpa varan till ett högre pris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2.1.1  Efterfrågekurva (Frank, 2006) 
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2.1.2 Utbud 
 
Säljarnas motsvarighet till efterfrågandekurvan är utbudskurvan S (supply) (Frank, 2006). 
Utbudskurvan styrs av faktorer som faktorpriser (löner maskiner eller andra kostnader som 
tillverkaren har) och priser på andra varor som tillverkaren kan ställa om produktionen till. 
Skulle det till exempel vara mer lönsamt att tillverka röda pennor och färre svarta pennor så 
kommer troligen tillverkaren ställa om sin tillverkning till fler röda pennor istället för att göra 
svarta pennor. Även lagar och förordningar kan inverka på priset om de inskränker på 
möjligheterna att sälja en vara. 

Utbudskurvan fungerar på ett liknade sätt som efterfrågandekurvan (Frank, 2006). Ändras den 
utbjudna kvantiteten kommer priset på varan att ändras. Detta kan ses i figur 2.1.2 där priset 
kommer att följa utbudskurvan. Om till exempel lönenivån förändras kommer hela kurvan att 
skifta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.1.2  Utbudskurvan (Frank, 2006) 

 

2.1.3 Marknad i jämvikt 
 
Genom att sätta ihop efterfråge- och utbudskurvorna i en figur 2.1.3 får vi en figur som 
förklarar marknadspriset på en vara (Frank, 2006). Marknadspriset är det pris som uppstår där 
kurvorna skär varandra. Ändras någon faktor som stör jämviktspriset kommer nästan alltid en 
självkorrigerande effekt göra att priset kommer att närma sig jämviktspriet igen. På detta sett 
regleras marknaden och vi få det vi kallar marknadsekonomi. 
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Figur 2.1.3  Marknad i jämvikt (Frank, 2006) 

 

2.2 Perfekt konkurrens 
 
För att få det som kallas perfekt konkurrens krävs att ingen enskild säljare eller kund kan 
påverka priset på en vara (M Andersson & Ohlsson, 1995). Det finns tre olika villkor på 
marknadsstrukturen för att perfekt konkurrens skall råda: 

 Det finns tillräckligt många säljare och köpare inom området. 

 Produktdifferentiering alla säljare har lika eller snarlika produkter.  

 Det råder inte några etableringshinder. 

Om ovanstående villkor är uppfyllda krävs att ytterligare två villkor är uppfyllda (M 
Andersson & Ohlsson, 1995). Det får inte förekomma några som helst överenskommelser 
mellan parter om prissamverkan och alla köpare och säljare skall ha fullständig information 
och veta om de alternativ som råder på marknaden.  

När perfekt konkurrens råder har ett företag som säljer en viss produkt som är likvärdig med 
dess konkurrenters, ingen möjlighet att påverka priset på varan inom den kvantitet som 
företaget förväntas sälja (M Andersson & Ohlsson, 1995). Skulle företaget höja priset över 
marknadspriset kommer försäljningen av företagets produkter att minska. Vill företaget öka 
sin marknadsandel är den enda möjligheten att sänka priset. Då fler kommer att välja 
företagets produkt istället för konkurrenternas.  

Företagens möjlighet att maximera sin vinst på kort sikt under perfekt konkurrens är att 
minska sina kostnader då de inte har någon möjlighet att öka priset och samtidigt behålla sin 
marknadsandel (M Andersson & Ohlsson, 1995). På lång sikt har företagen en större 
möjlighet att förändra vinsten. Företaget kan exempelvis besluta sig för att lämna en marknad 
och inrikta sig mot en annan.  

Jämvikt
s 

Pris 

Kvantitet 

S 

D 

Jämvikt 
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På en fungerande marknad så kommer knappast alla aktörer vara lika stora. Ofta finns det ett 
marknadsledande företag till exempel Coca Cola som har en stor marknadsandel (Kotler, 
Armstrong, Saunders & Wong, 2005) Bakom marknadsledaren kommer vanligtvis ett antal 
också stora aktörer och efter dessa följer de mindre aktörerna. De allra minsta företagen inom 
en bransch är ofta så kallade nischföretag som erbjuder speciella tjänster för att göra sig unika 
och därmed kunna konkurrera med sin marknadsandel.   

De viktigaste principerna i konkurrenslagstiftningen kan kortfattat beskrivas så här 
(Söderberg, 2005): 

 Samarbete mellan företag i syfte att begränsa konkurrens är förbjudet. Exempel på det 
är anbudskarteller. 

 Företag med en dominerande ställning tillåts inte missbruka denna. 

 

2.3 Oligopol 
 
Motsatsen till perfekt konkurrens är monopol (M Andersson & Ohlsson, 1995).  En 
monopolmarknad kännetecknas av att endast ett företag verkar på en marknad. Marknad 
mellan perfekt konkurrens och monopol är en marknad där oligopol råder. Oligopol 
kännetecknas av en marknad med endast ett fåtal aktörer.  

En marknad med oligopol kan se olika ut beroende på vilka faktorer som ligger bakom den 
uppkomna situationen (M Andersson & Ohlsson, 1995). På en oligopolmarknad finns det ofta 
någon form av etableringshinder eller att företag samarbetar om prissättningen. Det finns 
ingen teori om oligopol som kan tillämpas generellt och detta beror på att det råder olika 
samverkan mellan aktörerna på marknaden. Det finns dock ett antal modeller som förklarar ett 
specifikt fall med givna förutsättningar. Nedan redovisas några sådana modeller 

På en marknad av typ oligopol kan aktörerna försöka komma överens om priserna (M 
Andersson & Ohlsson, 1995) Genom prissamverkan kan de utöva marknaden och tillsammans 
få en monopolställning. På detta sätt kommer de att kunna dela på monopolvinsten, vilken är 
den högsta vinst som kan tas ut på en bestämd marknad. 

 

2.3.1 Knäckt efterfrågekurva 
 
Om det på en marknad tillverkas samma produkter av ett fåtal tillverkare råder oligopol (M 
Andersson & Ohlsson, 1995). På en sådan marknad skulle en tillverkares prishöjning resultera 
i att köparna kommer att välja att handla av konkurrenterna. Konkurrenternas marknadsandel 
skulle därmed öka och de skulle inte ha någon anledning att höja sina priser. Sänker 
tillverkare sitt pris kommer försäljningsvolymerna att öka. Konkurrenterna kommer att tappa 
marknadsandelar. Deras reaktion kommer troligen att bli att de tvingas sänka sina priser för 
att inte tappa all försäljning. En tillverkares prissänkning leder till minskad efterfrågan på 
konkurrentens varor, det vill säga det som kallas ”knäckt efterfrågekurva”. 



2 Teoretisk referensram 
 

 Pontus Thuresson  8 
 

2.3.2 Hindra etablering genom prissättning 
 
Ett större företag har möjlighet att slå ut en mindre konkurrent genom att ändra priset (M 
Andersson & Ohlsson, 1995). Om en tillverkare sänker sitt pris tillfälligt på en produkt där en 
mindre konkurrent har en likvärdig vara kommer denna utmanares verksamhet få svårt att 
överleva. Den större tillverkaren klarar situationen bra tack vare att denne kan ta igen 
förlusten på den aktuella varan genom att höja priset på övriga varor.  

 

2.3.3 Etableringshinder 
 
Inom byggbranschen finns det ett antal etableringshinder enligt Byggkommissionen (2002). 
Dessa hinder utgörs av olika typer av tillstånd och myndighetsavgifter för tillstånd och tillsyn. 
Inom byggmaterialtillverkning finns höga etableringskostnader med avseende på maskiner 
och utrustning, framförallt inom betongindustrin. 

I dagsläget är det vanligt att installationsföretag vägrar att installera material om de inte är av 
en viss tillverkare (Byggkommissionen, 2002). Ett sådant hinder gör det svårt att etablera nya 
typer av material och tillverkare på marknaden. 

 

2.4 Marknadsförningens 4 P 
 
De konkurrensmedel som ett företag kan påverka kallas marknadsföringsmixen (Dotevall, 
1997). Denna mix kan delas upp i plats, pris, promotion och produkt och kallas också 
marknadsföringens 4 P, dessa komponenter kommer att redovisas nedan och utgör grunden 
för det säljande företagets totala marknadsföring. 

 
2.4.1 Plats 
 
Platsbegreppet omfattar de aktiviteter som görs för att en vara skall nå slutkunden (Kotler, et 
al., 2005). De flesta tillverkare säljer inte sina varor i egen regi. För att få så optimal väg till 
kunden som möjligt gäller det för tillverkaren att välja de bästa distributionsvägarna.  

De olika leden i distributionskedjan köper rätten att vidareförsälja varan men äger inte rätten 
till varan. Det finns enligt Kotler (2005) för en tillverkare fyra olika alternativ att välja för att 
nå ut med varan till slutkunden se figur 2.4.1. Ett annat alternativ är en kombination av 
samtliga alternativ. Detta leder till ett större oberoende men leder också till en konfliktfara 
mellan de olika intressenterna. Den vanligaste formen idag som kringgår de mer traditionella 
vägarna är direkthandel via internet. 
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Figur 2.4.1 Distributionskedja (Kotler et.al., 2005) 

 

För en tillverkare är det viktigt att som tillverkare nå ut till kunden på det bästa och smidigaste 
sättet (Kotler et al., 2005). Genom närhet till kunden och att hålla nere kostnader i 
distributionskedjan kommer stora konkurrensfördelar att skapas. En mix av rätt servicenivå, 
leveranssäkerhet, närhet till kunden och att minska kostnader i distributionskanalerna leder till 
konkurrenskraft. 

Ett val av fler steg i distributionskedjan behöver inte betyda att priset på varan för kunden 
kommer att bli högre (Dotevall, 1997). Genom att låta agenter och grossisteter sköta delar av 
distributionskedjan så minskas antalet kontakter och därmed kan i vissa fall stordriftsfördelar 
vinnas. 

Lagerhållningen binder kapital som skulle kunna användas bättre (Dotevall, 1997). Samtidigt 
kan en saknad vara i lager innebära en förlorad kund. Detta har lett fram till ”just- in- time” 
begreppet som syftar till rationellare distribution. På detta vis tar man hänsyn till att rätt tid 
planeras för leveransen för att minska lagerkostnaderna.   

 

2.4.2 Pris  
 
Priset är den komponent som är lättast att ändra inom ramen för de 4 P:na (Kotler et al., 
2005). Priset på en vara bestäms av interna faktorer som att priset måste täcka de egna 
kostnaderna. Det pris som precis täcker de egna kostnaderna kan sägas vara lägsta pris.  De 
externa faktorerna är efterfrågan på varan och konkurrenternas priser. Genom att sätta ett lågt 
pris stimulerares efterfrågan på produkten. Lågt pris stimulerar normalt sett till köp av en vara 
men i undantagsfall kan motsatsen, ett högt pris öka försäljningen. Till exempel ett 
parfymföretag höjde sina priser och sålde därmed fler produkter. För att det ska kunna bli 
framgångsrikt krävs att kunden uppfattar ett högt pris som ett tecken på hög kvalité. 

Prissättningen kan enligt Dotevall (1997) bestämmas av de 3 K:na: 

 Kunder 

 Konkurrenter 

 Kostnader 

Säljare/agenter 

Grossister Säljare/agenter Tillverkare 

Tillverkare 

Tillverkare Grossister Företagskund 

Företagskund 

Företagskund 

Företagskund Tillverkare 
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Genom efterfrågan påverkar kunden priset på varan. En vara kan tillåta en högre prissättning 
än motsatsen ger ett lågt pris. Hur konkurrenterna sätter sitt pris påverkar direkt prissättningen 
av den egna produkten. Vid monopol finns det större möjligheter till prishöjningar men ett allt 
för högt pris kan leda till substitutprodukter som till exempel att ta bilen i stället för att åka tåg 
om priset på en tågbiljett anses för dyr. Kostnaden är den sista faktorn av de tre K:na och de 
sätter lägsta pris då detta pris måste täcka de egna kostnaderna för att företaget kan överleva. 

 

2.4.3 Produkt 
 
Produkt kan vara både en vara och en tjänst eller en kombination av båda (Kotler et al., 2005). 
En produkt kan beskrivas såsom figur 2.4.3. Den inre, första nivån kan sägas vara produktens 
kärna. Den inre nivån är ”kärnprodukten och det är den produkt som kunden efterfrågar för att 
få sitt problem löst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.4.3 Beskrivning av en produkt (Kotler et al., 2005). 

 

Den andra nivån är de fördelar som produkten kan sägas inneha (Kotler et al., 2005). Dessa 
fördelar kan indelas i fem olika fördelar: kvalitetsnivå, produktens egenskaper och service, 
design, varumärke och förpackning.  

Den tredje nivån består av den utökade produkten som gör den komplett (Kotler et al., 2005). 
De utökade produkten kan bestå av garanti och den service som erbjuds efter köpet men även 
betalningsvillkor. 

 

 
 

 
 

 
 Kärnprodukten 

Den faktiska produkten 

Den utökade produkten 
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2.4.4 Promotion  
 
Promotion (Påverkan) är den utåtriktade kommunikation som ett företag bedriver med målet 
att öka sina konkurrensfördelar (Dotevall, 1997). Promotion är inte detsamma som 
marknadsföring. Den utgör bara en del av den. De övriga faktorerna är plats, pris, produkt. 

Promotionmixen består av fem olika delar enligt Kotler (2005). Dessa delar utgör företagets 
samlade kommunikation med kunderna: 

1. Annonsering: opersonlig betald reklam 

2. Personlig försäljning: används ofta vid komplicerade produkter och mellan B2B 
marknaden (företag till företag). 

3. Säljfrämjade åtgärder: få kunder att prova på ett företags produkter. 

4. Publicitet (PR): olika åtgärder för att få god publicitet för företaget, skall vara gratis 

5. Direktreklam: kommunikation direkt med kunden till exempel genom brev, telefon 
eller via internet. 

 

2.5 Konkurrensstrategi 
 
Alla företag har en konkurrensstrategi oavsett om den är uttalad eller ej (Porter, 1988). 
Antingen har företaget avsiktligen arbetat fram en strategi eller så har den tillkommit av det 
handlande som företaget gjort. Det finns en klar fördel av att ha en uttalad konkurrensstrategi 
eftersom företaget då vet att de olika avdelningarna arbetar med gemensam målsättning.  

Det finns fem konkurrensfaktorer som främjar konkurrens inom en bransch (Porter, 1988). 
Dessa fem är: 

 Nyetablering som ger fler aktörer på marknaden.  

 Substitutionsprodukter, ger fler alternativ. 

 Rivalitet mellan de nuvarande aktörerna på marknaden. 

 Förhandlingsförmågan hos säljaren. 

 Förhandlingsförmåga hos köparen. 

Det finns enligt Porter (1988) tre basstrategier för att bemöta de fem konkurrensfaktorerna. 
Dessa tre strategier är kostnadsöverlägsenhet, differentiering och fokusering. 
Kostnadsöverlägsenhet innebär att ta kontroll över de kostnader som företaget har och pressa 
dessa. På det sättet kan företaget sänka sina priser. Differentiering är de fördelar ett företags 
produkter har gentemot konkurrenternas. Det kan vara sådant som design, service och kvalitet 
som ger ett starkt varumärke. Fokusering innebär slutligen att företaget väljer vilken målgrupp 
den vill ha som kund. 
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2.5.1 Internationell konkurrens 
 
Internationell konkurrens är när en marknad konkurrerar över ett flertal länder (Porter, 1988). 
Genom strategiska fördelar kan konkurrensen främjas med etablering utomlands. Fördelarna 
varierar dock beroende på bransch. Varje företagare bör se över vilka möjligheter som 
internationell konkurrens kan ge. Skillnaderna mellan nationell och internationell handel kan 
vara flera. Bland annat bör skillnader såsom löner och andra villkor beaktas. Dessutom råder 
som regel annan lagstiftning internationellt än i det egna landet, vilket också företagaren bör 
väga in i sin bedömning.   

Det finns ett antal nackdelar med att konkurrera internationellt och även rena hinder i 
försöken att göra vinster internationellt (Porter, 1988).  Problem och hinder kan vara av typen 
transport och lager. Dessa kostnader gör att vinsten med en internationell marknad kan 
försvinna. Vissa varor är helt enkelt mer lämpade för en nationell marknad. Det aktuella 
landet kan kräva speciella produkter på grund av klimat, dimensioner, kvalité etcetera.  

Inom byggbranschen lämpar sig vissa produkter bra för import enligt Boverket (2005). 
Produkter som kök, badrumsinredningar, kakel, klinker, golv, fönster och dörrar. Det finns ett 
antal varor som i nuläget är koncentrerade till en lokal marknad (Byggkommissonen, 2002). 
Varor som handlas lokalt är varor som betong, gipsskivor, lättbetong, cement och 
isolermaterial. 

 

2.6 Värdekedjor 
 
För att kunna studera konkurrensfördelar inom en verksamhet kan inte enbart helheten 
studeras (Lind, 2001). Ska konkurrensen studeras måste verksamheten brytas ner i mindre 
delar där varje del är en del av en värdekedja. Varje del i värdekedjan skall skapa mervärde 
för kunden. En del i värdekedjan kan vara till exempel försäljning eller marknadsföring. 
Dessa delar kan i sin tur delas in i mindre värdekedjor för att även dessa delar ska kunna 
analyseras närmare. 
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2.6.1 Byggbranschens Värdekedja  
 
En värdekedja visar hur varorna går från tillverkare till beställare/byggherre av ett 
byggprojekt. Varje led i kedjan bidrar till byggkostnaden som i sin tur påverkar 
boendekostnaden (Byggkostnadsdelegationen, 2000).   

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.6.1 Byggbranschens värdekedja (Byggkostnadsdelegationen, 2000). 

 

Plan- och bygglagen ändrades 1995 (Byggkostnadsdelegationen, 2000). Avsikten var att 
byggherren skulle få större rätt att bestämma de tekniska kraven och vilken kvalité som ska 
råda i ett byggnadsprojekt. Tidigare hade dessa krav i större utsträckning bestämts av 
myndigheter. Nyordningen är tänkt för att kunden och inte myndigheter skall bestämma 
kostnaderna och till vilken kvalitetsnivå ett byggprojekt ska inriktas mot. 

I byggbranschens nuvarande värdekedjor finns stora skillnader jämfört med de som används 
inom industrin (Byggkostnadsdelegationen, 2000). Inom industrin har värdekedjor använts i 
decennier och den har ett antal styrfunktioner för att välja rätt värdekedja för att på så vis 
kunna leverera rätt vara till rätt pris. Industrins försprång gällande systemet med värdekedjor 
borde vara en fördel då byggbranschen borde kunna ta efter industrins system. Det finns dock 
svårigheter att jämföra industri och byggbransch (Byggkommissonen, 2002). Inom till 
exempel bilindustrin massproduceras bilmodeller jämfört med ett byggprojekt som oftast är 
unikt.  

Inom byggbranschens värdekedja finns det ett antal dolda faktorer som är svåra att kartlägga 
(Byggkostnadsdelegationen, 2000). Ett problem är att bygginköpen styrs av upphandling. Det 
leder till att många upphandlingar är gjorda innan beställaren presenterar sitt projekt. Detta 
gör det svårt för en beställare att kunna påverka pris och kvalité.  

Då anbuden presenteras som en klumpsumma är det omöjligt som byggherre att se vilka 
kostnader som utgörs av byggvaror och vad som utgörs av arbete (Byggkommissionen. 2002). 
Detta hinder gör det svårt för byggherren att kunna påverka kvalité och priset på byggvaror 
utan byggherren är utelämnad åt byggentreprenörens bedömningar. Det faktum att material 
och arbete inte särredovisas gör det svårare att bedöma värdekedjan. Byggentreprenörerna har 
samma problem som byggherrarna att kunna se vilka kostnader som döljer sig i de anbud som 
underentreprenörer lägger vid upphandlingen. 

 

Byggherre Material- 
tillverkare 

Agenter/ 
säljare Grossister 

Under- 
leverantö-
rer 

General-/ 
total- 
entreprenör 
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Den totala värdekedjan för ett byggprojekt kan beskrivas som den totala summan av allt 
arbete och material som används till att uppföra ett byggnadsverk (Byggkostnadsdelegationen, 
2000). De vanligaste upphandlingsformerna för ett byggprojekt är generalentreprenad och 
totalentreprenad. Generalentreprenad innebär att byggherren tecknar avtal med en entreprenör 
som ansvarar inför byggherren under hela byggprocessen. Generalentreprenören tecknar i sin 
tur avtal med underleverantörer som utför arbeten som det egna företaget inte utför. 
Totalentreprenad är när en entreprenör även står för hela projekteringen av byggnaden jämfört 
med generalentreprenad där byggherren står för projekteringen. Oavsett valet av 
generalentreprenad eller totalentreprenad upphandlar byggentreprenören ett antal 
underleverantörer. Dessa leverantörer har i sin tur egna värdekedjor för sin upphandling.  

Partnering är en entreprenadform som framförallt används i USA och Storbritannien 
(Fernström, 2003). I Sverige har formen testats av några byggföretag. Partnering bygger på 
samarbete mellan de inblandade parterna istället för anbud och risken för ständiga konflikter. 
Inom Partnering samverkar parterna för att gemensamt förverkliga projektet på bästa möjliga 
sätt. 

Det har av tradition varit så att tillverkaren av byggmaterial svarat för transporten till 
byggarbetsplatsen (Nordstrand, 2003). Det har dock blivit allt vanligare att grossister 
samordnar materialleveranser via mellanlager som ligger nära byggarbetsplatsen.  
Användandet av mellanlager har den fördelen att det ger jämnare leveranser till byggplatsen. 
Även transportkostnader minskas genom samordningsvinster. Varor av typen VVS och El 
levereras som regel från grossist till byggarbetsplatsen. Lokala byggvaruhandlare används 
främst av mindre entreprenörer.  

 

2.7 Byggprocessen 
 
Byggprocessen är den process som börjar med att någon har ett behov av att uppföra en 
byggnad eller bygga om en befintlig byggnad (Nordstrand, 2003). Byggprocessen fortsätter 
sedan genom hela byggnadens livslängd. Detta kan ses i figur 2.7. Författaren till denna 
uppsats kommer under detta avsnitt fokusera på de delar i processen som handlar om 
planering  och upphandling med avseende på byggvaror. 

 

 

 

 

 
 
 
Figur 2.7 Byggprocessen vid generalentreprenad (Nordstrand, 2003) 
 

 

 

Förvaltning 

Produktion 

Byggherre, konsulter 

Anbud 

Program Projektering Upphandling 

Entreprenörer 



2 Teoretisk referensram 
 

 Pontus Thuresson  15 
 

Det underlag som ligger till grund för beslutet om att inleda ett byggprojekt görs med så 
kallade överslagskalkyler (Nordstrand, 2003). Dessa kalkyler bygger på kvadratmeterpriser på 
den typ av byggnad som är tänkt att uppföras. På detta sett får byggherren en ungefärlig 
prislapp på byggprojektet. Priset från överslagskalkylen ligger sedan till grund för om 
byggherren beslut om att gå vidare med projektet eller inte. Det kommer även vara det 
underlag som ligger till grund för finansieringen av projektet. 

När byggprocessen kommit så långt som till det som kallas för detaljutformningen bestäms 
vilka material som skall användas i byggnaden (bygghandlingsskedet) (Nordstrand, 2003). 
Denna presenteras i handlingar som kommer att ligga till grund för upphandlingen av 
entreprenörer där dessa ska kunna räkna fram anbudspriset. I handlingarna finns nu alla mått 
fastställda och hur inredningsdetaljer skall vara placerade. Även sådant som ytskikt för väggar 
och golv är fastställt.  

Kostnadsstyrningen av ett byggprojekt börjar som tidigare har nämnts med att göra en 
överslagskalkyl. En överslagskalkyl beräknas ha en säkerhet på +- 20 % (Nordstrand, 2003). 
Senare under projekteringen, när byggnadsprogrammet är klart, kan säkrare kalkyler göras. 
Dessa kalkyler bygger på beräkningar av de valda byggnadsdelarna till exempel som m2 av 
viss typ av yttervägg där både material och uppskattad arbetsinsats finns inräknad. Den senare 
beräkningen skall ha en säkerhet på +- 5 %. Möjligheten för en byggherre att påverka 
byggprojektets kostnad ligger huvudsakligen under projekteringsstadiet. Därefter finns endast 
små möjligheter till kostnadsbesparingar. Den mängd material som går åt vid uppförandet av 
en byggnad är något större än den uppmätta mängden från byggnadsprogrammet Nordstrand 
& Révai, 2002). Detta beror på den överförbrukning (spill) som uppstår vid 
byggarbetsplatsen. Genom att motverka överförbrukningen kan materialkostnader sparas. 
Överförbrukning brukar beräknas till 3-30 %, beroende på materialtyp. 

Byggherren upphandlar entreprenörer för bygg- och installationsentreprenader (Nordstrand, 
2003). Dessa entreprenörer är sedan de som står för upphandlingen av byggvaror under 
byggprojektet. Om en entreprenör lämnar ett anbud enligt byggherrens önskemål kallas detta 
anbud för huvudanbud. Vill entreprenören till exempel byta ut ett material kan ett sådant 
anbud ges och kallas då för sidoanbud.  

Olika betalningssätt för byggentreprenader (Nordstrand, 2003): 

 Fastpris: innebär att byggherren betalar en klumpsumma för entreprenaden. 

 Löpande räkning: byggherren betalar de faktiska kostnaderna beräknade på 
styckpriser på material och nerlagda arbetstider. 

 Incitamentavtal: utgår ifrån löpande räkning där ett riktpris fastställts. Entreprenören 
får en morot att minska kostnader och tid genom att byggherren belönar entreprenören 
om byggtiden förkortas och/eller byggkostnaden minskas. 

 

 
 

2.8 Byggherrarnas kompetens  
 
Byggherrens kompetens ifrågasätts av Byggkommissonen (2002). Den bristande 
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kompetensens anses utgöra ett konkurrenshinder. Bristande kompetens hos byggherren leder 
till en obalans som gör att motparten, de vill säga byggentreprenören, är den som bestämmer 
vilken kvalité som skall gälla och vilket pris material skall inhandlas till. 

För att råda bot på detta konkurrenshinder måste kompetensen vara högre på byggherren än 
på inköparen (Byggkommissionen 2002). Kommissionen menar att komplexiteten av 
byggprojekten gör också att byggentreprenörerna har ett övertag idag då många byggherrar 
saknar kunskaper om att upphandla ett byggprojekt idag. 
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3 Metod 
 

I metodkapitlet redogör författaren för hur han gått tillväga för att kunna svara på uppsatsens 
problemformulering. 

 

 

3.1 Metodval 
 
Som författare till denna uppsats har jag först ställt mig frågan: vilken metod ska jag välja? 
Då jag med denna uppsats vill bygga vidare på den insamlade teorin har jag valt deduktiv 
ansats. Denna metod lämpar sig väl när uppsatsen är uppbyggd enligt principen från teori till 
empiri (Jacobsen, 2002).  Jag har alltså valt att först samla in teori i ämnet och sedan använda 
denna teori och jämföra med den insamlade empirin i analysen. Ansatsen bygger på att den 
undersökande har tidigare empiriska studier att gå vidare med. Kritiken mot deduktiv ansats 
är att den undersökande kan missa oväntade fakta i undersökningen. Risken är att 
undersökaren endast uppmärksammar det han letar efter. 

När det gäller metod för empirisk insamling har jag valt att använda mig av kvalitativ metod. 
Då min frågeställning är explorativ är kvalitativ metod lämplig (Jacobsen, 2002). En 
explorativ frågeställning används när undersökningen är tänkt att gå på djupet inom ett ämne. 
Den kvalitativa metoden förespråkas när undersökningen kommer att vända sig till ett fåtal 
enheter. Fördelarna med den kvalitativa metoden är att den sätter få begränsningar, 
intervjuerna är öppna och flexibla. Det är inte bestämt på förhand vad den undersökaren 
kommer att få fram då den intervjuade inte har några fasta svarsalternativ.  Processen kommer 
att bli interaktiv. Nackdelarna är att det kan vara svårt att få undersökningen att bli 
representativ och kan på detta sett ge generaliseringsproblem samt att genom interaktionen 
kan oönskade undersökningseffekter uppstå.  

 
3.2 Teoretisk insamling 
 
Insamlingen av teori, även kallat sekundärdata, innebär att denna typ av data inte inhämtas 
direkt från källan (Jacobsen, 2002). Sekundärdata är data inhämtad av andra och ofta i andra 
syften än den aktuella undersökningens avsikt. Jag har i denna undersökning sökt 
sekundärdata genom Högskolans bibliotek, genom att använda deras sökmotor Hulda. Jag har 
även använt mig av Stadsbiblioteket i Halmstad och deras sökfunktioner. Jag har valt teorin 
utifrån att kunna beskriva och förklara uppsatsens syfte. Under min utbildning på högskolan i 
Halmstad har jag samlat kurslitteratur som jag även har använt mig av i detta uppsatsarbete. 

Andra insamlingsvägar jag använt mig av är internet och tidsskrifter. På internet har jag 
främst använt mig av sökmotorn Google och sökmotorer på enskilda webb-platser som 
Konkurrensverket och Boverket. Även ekonomiska tidskrifter har använts till 
inledningskapitlet. 
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3.3  Empirisk insamling 
 
Empiriskt insamlade data, även omnämnda som primärdata, samlas in av den undersökande 
författaren (Jacobsen, 2002). Primärdata insamlas genom intervju, observation eller 
frågeformulär.  

I denna undersökning har jag valt att använda intervjun som insamlingsmetod. Den kvalitativa 
metoden innebär att ett fåtal intervjuobjekt används (Jacobsen, 2002). Dessa intervjuer har jag 
valt att spela in med bandspelare för att på så sätt inte missa någon information från 
intervjupersonen. 

 

3.3.1 Val av företag 
 
Vid val av företag har jag använt nedanstående två kriterier: 

 Då uppsatsen skall undersöka konkurrensen på byggmaterial i Halmstad måste 
företagen vara verksamma i Halmstad. 

 En annan variabel som legat till grund vid val av företag är att företaget skall ha en 
viss storlek. De utvalda företagen är de fyra största som är verksamma i Halmstad. 

Följande företag har valts ut: 

 ByggSjögren 

 NCC 

 Skanska 

 PEAB 
 

3.3.2 Val av intervjuperson 
 

Då uppsatsens syfte är att kartlägga hur företagen ser på konkurrensen inom 
byggvarubranschen har jag valt ut de personer som jag tror passar bäst att svara på frågor i 
detta ämne.  I de aktuella företagen har jag därför valt personer med ansvar för inköp av 
byggvaror. Några av respondenterna har på grund av företagens struktur inte sina arbetsplatser 
i Halmstad. Dessa personer har dock ansvar för de inköp som görs för verksamheten i 
Halmstad och är väl insatta hur marknaden ser ut i staden. 
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3.3.2 Intervjuteknik 
 
Tre av de fyra intervjuerna har genomförts genom personliga besök . Fördelen med intervju 
som görs ansikte mot ansikte är att den intervjuade tycks ha lättare att tala om känsliga ämnen 
(Jacobsen, 2002). Som underlag för intervjuerna har jag sammanställt en intervjuguide (bilaga 
1). Intervjuerna har i stort följt denna guide men jag har även låtit intervjupersonerna tala fritt 
och på så sätt försöka få fram information som jag inte fått om jag enbart följt intervjuguiden.   

En av intervjuerna har på grund av geografiskt avstånd och tidskäl genomförts som 
telefonintervju. Telefonintervjun kan ha den positiva effekten jämfört med den personliga 
intervjun genom att den är mer anonym (Jacobsen, 2002). Detta kan leda till att den 
intervjueffekt som kan uppstå genom intervjuarens närvaro minskas. 

 

3.3.3 Analys av intervjuerna 
 
Då jag använt en intervjuguide har respondenterna fått möjlighet att svara på samma frågor. 
Svaren har sedan legat till grund för empiri där svaren har sorterats in under olika kategorier 
och på detta sätt kunnat jämföras med avseende på likheter och olikheter med varandra. 
Jämförelse av de olika svaren har sedan i analyskapitlet stämts av mot den insamlade teorin.  
 

3.4 Trovärdighet 
 
Validitet är undersökningsresultatens giltighet (Jacobsen, 2002). Genom att kritiskt granska 
de källor som används stärks giltigheten och därmed trovärdigheten av undersökningen. 

För att få en stark intern giltighet krävs att resultaten i undersökningen kritiskt granskas 
(Jacobsen, 2002). Jag har valt respondenter som är kunniga inom det aktuella området i syfte 
att få fram relevanta fakta. Detta bör stärka den interna giltigheten. Då även flertalet svar i 
intervjuerna är samstämmiga så stärks den interna giltigheten ytterligare. 

Den externa giltigheten handlar om undersökningen kan generaliseras (Jacobsen, 2002). 
Kvalitativa undersökningar har som regel inte målsättningen att generalisera utan att fördjupa 
sig i ämnet, då endast några få enheter undersöks.  De intervjuade respondenternas företag 
kan sägas dominera marknaden. Detta bör i viss mån leda till att det går att generalisera 
slutsatserna i denna undersökning trots få enheter täcker de en betydande del av 
byggmarknaden.  

Undersökningens tillförlitlighet handlar om det går att lita på resultaten och om rätt saker har 
undersökts (Jacobsen, 2002). Finns det något i undersökningen som kan ha påverkat 
resultaten, av så kallad intervjueffekt. Jag har under mitt arbete varit medveten om att 
intervjueffekt kan uppstå. Inför intervjuerna har jag per telefon meddelat inom vilket ämne 
frågorna kommer att beröra. På detta sätt har respondenterna fått möjligheten att förbereda sig 
inför intervjun. Då jag valt relativt öppna frågor har intervjupersonerna haft möjlighet att 
svara på ett sätt som gjort det möjligt att få fram nyanser i svaren. Samtliga respondenter har 
varit engagerade i samtalen, vilket bör stärka tillförlitligheten. Genom bandupptagning har jag 
sedan haft möjlighet att kontrollera att rätt svar redovisas i undersökningen. 
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3.5 Metoddiskussion 
 
Jag har valt deduktiv ansats som innebär att insamlingen av data går från teori till empiri. 
Alternativet varit induktiv ansats. Induktiv ansats innebär att forskaren går ut med öppna 
sinnen och samlar in empiri och därefter skapar teorin (Jacobsen, 2002). Det induktiva 
angrepps sättet anser jag uteslutet i denna uppsats. Det finns redan teorier inom ämnet och det 
skulle vara omöjligt att gå ut med helt öppna sinnen .    

Istället för att välja den kvalitativa ansatsen skulle jag kunna ha valt den kvantitativa ansatsen. 
Kvantitativ ansats bygger på frågeformulär som går ut till ett större antal respondenter 
(Jacobsen, 2002). I frågeformulär är svaren fasta, vilket ger fördelen att de bättre går att 
generalisera än den kvalitativa ansatsen. Detta alternativ hade kunnat ge en bättre bild av hela 
branschen. Då byggbranschen består av ett fåtal större aktörer når jag genom den kvalitativa 
metoden de företag som har störst möjlighet att påverka konkurrensen. Dessutom anser jag att 
det är en bra metod att genom öppna svarsalternativ få en mer nyanserad bild av hur 
respondenterna ser på konkurrensen.  
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4 Empiri 
 
I empirikapitlet presenteras resultaten av de intervjuer som gjorts i undersökningen med 
personer med inköpsansvar i de utvalda entreprenadföretagen i Halmstad. Intervjuerna 
redovisas företagsvis.  

 

 

4.1 ByggSjögren  
 
ByggSjögren är ett byggentreprenörsföretag som har sin huvudsakliga verksamhet i Halmstad 
och är en av de större byggentreprenörerna i staden. Intervjupersonen på ByggSjögren är 
Martin Bengtsson som arbetar med inköp och kalkylering. 

 

4.1.2 Konkurrensen inom byggmaterialbranschen 
 
ByggSjögren gör sina inköp genom att handla av lokala grossister men vid större kvantiteter 
söks hela den nationella marknaden av och inköp sker direkt från tillverkare enligt Bengtsson. 
Fördelen med att handla lokalt är enligt Bengtsson att det resulterar i snabbare service och att 
ByggSjögren har lättare att bli prioriterad som kund hos de lokala handlarna. Bengtsson 
tycker dessutom att det är roligt att kunna gynna lokala handlare. 

Bengtsson hävdar att det på den lokala marknaden i Halmstad finns två aktörer som kan 
leverera efter de krav på leveranssäkerhet och lagerhållning som ByggSjögren kräver. Då den 
ena leverantören redan har ett flertal stora kunder har ByggSjögren svårt att få ner priserna 
där. Detta har lett till att ByggSjögren börjat handla i grannkommunerna för att finna fler 
inköpsalternativ och på så vis kunna motverka bristande konkurrens. Bengtson tror att 
marknadsledarna är så stora idag att det är svårt för nya aktörer att bryta sig in på marknaden. 
Ett annat problem är att flera av de mindre aktörerna har blivit uppköpta av marknadsledarna. 

ByggSjögren gör sina huvudsakliga inköp hos marknadsledarna (Bengtsson). Den stora 
fördelen med att handla hos marknadsledarna är den bättre servicen och det bredare 
sortimenten som erbjuds. Grossisterna erbjuder i princip likvärdiga produkter och även 
prisskillnaderna är små. En produkt som har blivit betydligt dyrare den senaste tiden är 
armering, då stålpriserna har ökat väsentligt.   

Skulle det idag etableras en ny aktör på marknaden har ByggSjögren inga hinder att byta 
leverantör då de inte är bundna av avtal med några leverantörer idag. Bengtsson tycker sig 
inte se någon samverkan mellan leverantörerna. Däremot skulle det gynna marknaden om det 
blev färre led i värdekedjan.  
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4.1.2 Marknadsföringens 4 P 
 
ByggSjögren gör sina inköp både hos grossist och tillverkare (Bengtsson). Det är en fördel att 
kunna välja bort ett led i värdekedjan. Tillvekarna har en större kunskap om sina produkter än 
grossisten vilket resulterar i bättre service.  

Bengtsson hävdar att det inte alltid blir billigare att handla direkt av tillverkare utan att detta 
beror på hur stora inköpsvolymerna är. Störst prismässiga fördelar ser Bengtsson att handla 
armering, fönster och dörrar direkt av tillverkarna. Det största hindret för att finna alternativa 
inköpskanaler är tidsskäl. 

ByggSjögren håller enbart överblivet material i lager (Bengtsson). Tyvärr kasseras även 
material som blivit över på grund av att det är för dyrt att transportera och lagra det. 

För att få en bra leveranssäkerhet samlar ByggSjögren på sig erfarenhet från leverantörer och 
kontrollerar med andra om de haft problem med en leverantör. Det är en fördel om 
leverantörens namn känns igen medger Bengtsson. Det påverkar om leverantören skall få 
leverera till ByggSjögren. 

Bengtsson hävdar att beställarna idag ställer höga krav på kvalité vilket ger relativt höga 
byggkostnader. Områden där det är extra viktigt med hög kvalité är i våtutrymmen, fönster 
och tak. Lågprishandelns alternativ ser inte Bengtsson som något alternativ då det inte klarar 
den efterfrågande servicen. Beställarna ställer ofta krav på specifika märkesprodukter som till 
exempel när det gäller köksinredning. Bengtson säger att tillverkarna av märkesprodukter är 
duktiga på att sälja in sina produkter till arkitekterna.   

Byggmaterialsprodukterna marknadsförs genom att det skickas ut den hel del broschyrer och 
mejl. Det förekommer även att säljare vill göra arbetsplatsbesök för att visa alternativa 
byggmetoder. Detta brukar dock ByggSjögren tacka nej till.  

 

4.1.3 Import 
 
ByggSjögren importerar inget material idag. Det som hindrar en import är enligt Bengtsson 
tid- och språkhinder. Det flesta material skulle nog gå att importera då de redan idag sker 
tillverkning utomlands av så kallade ”Svenska produkter”, resonerar Bengtsson. 

 

4.1.4 Byggprocessen 
 
ByggSjögren dokumenterar inte vilka problem de har med olika leverantörer utan litar på det 
som ”fastnar i huvudet” (Bengtsson). Beställaren lägger sig inte i så mycket när det gäller 
materialval, dock är det vanligt på villamarknaden. Normalt sett har inte beställaren någon 
möjlighet att få insyn i ByggSjögrens inköp av material. Vid ett kommande byggprojekt så 
skall ByggSjögren testa en entreprenadform där ByggSjögren kommer att samverka med 
beställaren. Förfarandet skall ge ökad insyn. Vilken entreprenadform som ger lägsta byggpris 
har Bengtsson ingen uppfattning om utan det beror på hur projektet ser ut.  
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De större inköpen till ett byggprojekt görs i god tid för att säkerställa god leverans och bättre 
priser (Bengtsson). ByggSjögren är en av ett tretiotal delägare i ett bolag som förhandlar om 
lägre priser hos leverantörer, vilket är bra framförallt vid sena beställningar. 

 
4.1.5 Byggherrarnas kompetens 
 
Beställarens kompetens är varierande enligt Bengtsson. Ofta anlitar beställare konsulter som 
besitter bra kometens om detta saknas i den egna organisationen.  

 

4.2 NCC 
 
NCC är ett av de större byggföretagen i Sverige liksom i Halmstad . Denna intervju är gjord 
med Karin Berg som arbetar med inköp. 

 

4.2.1 Konkurrens inom byggmaterialbranschen 
 
NCC har ett avtal med en nationell leverantör när det gäller basmaterial (Berg). Den 
nationella leverantören har i Halmstad ett litet sortiment, vilket kräver bra planering och att 
kompletterande inköp görs hos en annan leverantör. Varor som bör köpas in lokalt nämner 
Berg betong som annars kommer att ge höga leveranskostnader. Det har inte tillkommit någon 
leverantör på marknaden i Halmstad utan det är samma som förut. Berg berättar att NCC har 
tre olika typer av avtal enligt ett A-B-C system där bokstaven anger hur bundna de är av en 
leverantör. Berg anser att det är ett hinder om en leverantör inte är känd på marknaden detta 
gäller främst underentreprenörer. Berg ser inte något hinder för att köpa av en leverantör som 
erbjuder lägre priser bara det går att motivera på ett bra sätt. 

NCC köper in varor både från de stora marknadsledarna och de mindre leverantörerna (Berg). 
Som till exempel nämns innedörrar som köps både från större tillverkare och små snickerier. 
Det är svårt att svara på hur priserna skiljer mellan olika aktörer. Det går att få lägre priser hos 
leverantörer som har lite att göra. Tyvärr driver konjunkturen upp priserna och de stiger mer 
ifråga om byggvaror än övriga varor i samhället. 

Berg upplever inte att det skulle vara någon typ av priskrig på någon vara. Berg är dock lite 
frågande till om det inte är överpris på det skivmaterial som ersatt det förbjudna 
våtrumsgipset. Vissa typer av märkesvaror är ofta föreslagna av arkitekter vilket kan leda till 
högre materialpriser. 

Det är för få aktörer på proffssidan när det gäller byggmaterial (Berg). En specifik vara som 
det finns få leverantörer är lättbetong säger Berg. Den Privata marknaden har betydligt fler 
alternativ i Halmstad när det gäller byggmaterial enligt Berg. 
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4.2.2 Marknadsföringens 4 P 
 
NCC försöker köpa direkt av tillverkarna (Berg). Vid köp direkt av tillverkare så ger de oftast 
bättre service och de har också bättre kunskap om de enskilda produkterna. Argumenten för 
att göra inköpen via grossist är att det sparar tid med endast en kontakt för en mängd varor. 
Generellt anser Berg att det är billigare att handla direkt av tillverkarna. Det händer att en 
agent lyckas sälja vissa varor billigare än tillverkarna vilket kan vara svårt att förstå, menar 
hon. 

Berg berättar att NCC inte håller byggvaror i lager utan de köps in till det aktuella projektet, 
dock förvaras överblivit material. Funderingar på lagerhållning förs dock, för att kunna 
importera hela containrar från Kina. 

Kvalitetskraven är höga och NCC använder i regel föreskriven vara i handlingarna (Berg). 
Dagens garantier på en byggnad leder till att det inte går att chansa med en oprövad vara. 
NCC har provat lågprisprodukter med det har inte gett ett bra resultat. Det finns hinder för att 
ta in okända produkter. Dessa hinder utgörs till exempel av att det tar lång tid att övertyga en 
beställare om att byta en märkesprodukt mot en okänd produkt. 

 
4.2.3 Import 
 
I dagsläget importeras inte så mycket men det kommer nog att bli allt vanligare (Berg). NCC 
har interna krav på att det ska importeras för en viss summa i år. Bland material som med 
fördel importeras nämns prefabbetong, armering och parkettgolv. Priserna utomlands är 
betydligt lägre men det kräver en avvägning mot den inhemska marknaden med tanke på 
transporter. Ett problem med import är att det ofta behöver beställas överkvantitet på grund av 
att material skadas under färd. Tidsaspekten är ofta ett hinder som hindrar import. 

 

4.2.4 Byggprocessen 
 
NCC lagrar data från erfarenheter av leverantörer, till exempel om leverans- och 
kvalitetsproblem. Erfarenheterna används vid senare tidpunkt för att finna lösningar på 
samma eller liknande problem. Berg menar att problem vid olika projekt ofta liknar varann. 

NCC försöker finna alternativa material till beställarna. Oftast delas vinsten mellan NCC och 
beställaren för att motivera materialbytet. Men normalt sett har beställaren ingen möjlighet att 
få insyn i NCC materialinköp. Det blir dock vanligare med så kallade partnering avtal där de 
olika aktörerna samverkar och tillämpar total insyn i processen. Den entreprenadform som ger 
det lägsta priset är enligt Berg totalentreprenad. Orsaken är att det är lättare att finna 
alternativa lösningar då NCC står för projektering. Med bättre planeringstider går det att få 
betydligt bättre priser på byggmaterial, menar Berg. 
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4.3 PEAB 
 
PEAB är i Sverige en av de större aktörerna inom entreprenad och även en av de större i 
Halmstad. Intervjupersonen på PEAB är Peter Sahlstrand som är inköpschef för region syd 
där Halmstad ingår. 

 

4.3.1 Konkurrens inom byggmaterialbranschen 
 
PEAB:s inköp sker dels genom centrala avtal efter vilka merparten av material inköps, men 
byggmaterial inköps även lokalt till olika projekt på orten. Som stor aktör har PEAB en stor 
möjlighet att trycka på när centrala avtal upphandlas och detta sparar mycket tid och pengar. 
Sahlström anser däremot inte att PEAB bör ha några fördelar gentemot andra aktörer på den 
lokala marknaden. 

Det kommer in nya aktörer men de har svårt att slå igenom då branschen är konservativ 
(Sahlstrand). Det är många hinder som skall trängas igenom och de ser dessutom olika ut 
beroende på vilken typ av produkt det är. Hinder som måste övervinnas kan bland annat vara 
arbetsmiljö, kvalité och ekonomi.  

PEAB är bundna genom avtal med sina leverantörer men inte riktigt allt köps hos dem 
(Sahlstrand). Långsiktighet är viktigt då leveranser måste säkerställas. Principiellt handlas det 
inte av en leverantör som tillfälligt erbjuder lägre pris men det görs givetvis avvägningar. 
Peab köper på grund av avtalen större delen av byggmaterial hos avtalsleverantörerna men 
hälften av PEAB:s leverantörer fakturerar under 10 000 kronor och år. Sahlstrand anser det 
viktigt för konkurrensens skull att inte förlägga alla inköp hos ett och samma företag. 

Prisbilden hos de olika aktörerna är i stort sett den densamma (Sahlstrand). De olika aktörerna 
erbjuder oftast inte samma fabrikat men det skulle bli dyrare om leverantörerna lagerhåller 
flera olika fabrikat, resonerar Sahlstrand. Det förekommer visst priskrig på marknaden som 
vänder sig till konsument. Detta leder till diskussioner inom branschen då detta inte leder till 
motsvarande sänkning av priserna på proffsmarknaden. Sahlstrand tror dock att de överlag har 
arbetat ner priserna. Sahlstrand anser att priserna på armering och oljebaserade produkter 
stiger mer än vad som känns ”bekvämt”. Alternativ söks utomlands men det kan vara problem 
med att få hit dessa varor. 

Sahlstrand hävdar att det på de stora varorna önskas mer konkurrens. Det finns idag endast ett 
fåtal aktörer på proffsmarknaden däremot finns det många små, men dem intresserar inte 
Peab. Det försvinner aktörer på den nationella marknaden då de marknadsledande aktörerna 
köper upp lokala bygghandlare. Dessutom försvinner mycket produktion från Sverige. 
 

 

 

 

 



4 Empiri 
 

 Pontus Thuresson  26 
 

4.3.2 Marknadsföringens 4 P 
 
PEAB blandar sina inköp både från grossist och direkt från tillverkare (Sahlström). Tidigare 
var PEAB mera styrda men nu arbetas det för att öppna upp kanalerna.  Ett extra led i 
värdekedjan fördyrar och måste motiveras med bättre service, säger Sahlström. Fördelen med 
att göra inköp direkt av grossist är att de har ett flertal materialslag och kan leverera i rätt 
flöde. Inköp direkt från tillverkare ger bättre kunskap om den enskilda produkten samt 
minskade kostnader. Ett hinder mot att byta leverantör idag, är att det är svårt att bryta ett bra 
samarbete med en fungerande leverantör. Ett annat hinder är det faktum att vissa tillverkare 
styr leverantörerna. 

Kvalitetskraven på byggmaterial är från beställare störst på ytskikt (Sahlström). Som 
byggentreprenör har stommen i byggnaden den största betydelsen kvalitetsmässigt. Det är 
dyrt att bygga i Sverige och vi använder nog lite överkvalité men så har vi också mycket bra 
kvalité jämfört med övriga Europa.    

För att erhålla säkra leveranser skrivs bra avtal med leverantörerna vilka fungerar väl 
(Sahlström). Detta följs sedan upp av PEAB genom uppföljningsmöten. Beroende på hur 
PEAB ligger till tidsmässigt styr hur mycket de vill chansa med oprövade leverantörer. PEAB 
håller ytterst lite eget lager och då främst för byggservice, säger Sahlstrand. 

Sahlström menar att det är intressant att det inte har varit samma utveckling på 
proffsmarknaden som lågprismarknaden. Lågprishandelns alternativ är inte ett alternativ för 
PEAB idag då dessa leverantörer inte har den kunskap och service som PEAB kräver. 
Dessutom håller deras produkter inte de hållfasthetskrav som gäller och är inte brand- och 
ljud testade. 

Det är enligt Sahlström inte viktigt för kunden om PEAB använder märkesprodukter i inbyggt 
material. Däremot kan den enskilde byggarbetaren ha åsikter. Beställaren vill idag ha bra 
kvalité på ytskikt. PEAB har börjat använda importerad parkett av ett föga känt märke med 
gott resultat och minst lika bra kvalité som mer kända varumärken. Det kan vara svårt att sälja 
in detta golv hos beställarna just för att det inte är ett känt varumärke. 

Den marknadsföring som riktar sig mot PEAB sker främst på mässor och genom att företag 
ringer och vill genomföra arbetsplatsbesök få visa produkter (Sahlstrand). 

 

4.3.3 Import 
 
Idag är PEAB:s import av byggmaterial begränsad, med PEAB har som mål att öka den 
(Sahlstrand). De materialtyper som mest lämpar sig för import är enligt Sahlstrand sådana 
produkter som beställaren inte ser. Då det är svårt att sälja in sådana produkter som inte är 
svenska och välkända av beställaren. En annan faktor som måste beaktas vid import är att se 
helhetslösningen och inte den enskilda produkten.  

Ett hinder som finns för import inom byggbranschen är idag språkhinder, då det är viktigt 
med kommunikation om alla bitar skall falla på plats (Sahlstrand). Ett annat hinder är att 
byggbranschen saknar den framförhållnig som krävs för en väl fungerande import. 
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4.3.4 Byggprocessen 
 
All försäljning till PEAB läggs in i databaser för att samla erfarenheter (Sahlstrand).  Alla 
projekt är inte lika och därmed svåra att jämföra. Men med en bra platschef med bra 
framförhållning ger en bättre byggnation och högre vinster. 

Beställarens roll att påverka inköpen av material är olika beroende på entreprenadform 
(Sahlstrand). Beställaren kan ställa vissa krav där det är relevant till exempel på vitvaror. 
Kunderna kan komma med lösningar de hört om. Då är det viktigt att påtala att avtalen är det 
viktigaste och i så fall ta en diskussion med leverantörerna.  

Beställarens insyn på materialinköp öppnas upp genom att använda partneringförhållande där 
de olika parterna arbetar mot ett gemensamt mål (Sahlstrand). 

Det är viktigt med en bra planering för att erhålla lägre priser på byggmaterial. Vissa varor är 
viktigare än andra när det gäller tidsplanering. Mindre viktigt är det vid kompletteringar.  
Leverantörerna ser fördelar med bra planering och kan ge planeringsrabatter. 

  

4.4 Skanska  
 

Intervjun med Skanska är gjord med Stellan Lindqvist som är inköpschef för region väst, 
vilket omfattar det område där Halmstad ingår. Skanska är ett av de större 
byggentreprenadföretagen i Sverige och även ett av de större i Halmstad.  

 

4.4.1 Konkurrens inom byggmaterialbranschen 
 
När Skanska gör en byggnation i Halmstad köps byggmateriel in först och främst hos de 
leverantörer där Skanska har ramavtal (Lindqvist). Fördelen med dessa leverantörer är att 
Skanska vet att de kan leverera de volymer och den kvalité som Skanska kräver. Utöver 
leverantörer med ramavtal köps material in på den lokala marknaden främst vid mindre 
projekt som ger fördelar av närhet och snabba leveranser, dock strävar Skanska efter att 
främst köpa in hos leverantörer med ramavtal.  

Lindqvist säger att de större leverantörerna i dag gör uppköp av de mindre aktörerna på den 
svenska marknaden. Detta leder till att de redan stora blir större vilket kan ge en sämre 
konkurrens. För att motverka detta försöker Skanska att finna alternativ utomlands för att på 
så vis främja bättre konkurrens. Lindqvist hävdar att i de flesta fall går att få både bättre priser 
och snabbare leveranser utomlands. Den rådande högkonjunkturen inom byggbranschen har 
gjort att den inhemska marknaden betingar högre priser och längre leveranstider när 
leverantörerna har fullt upp.  
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Innan Skanska antar en ny leverantör gör de en ingående granskning av det aktuella företaget 
(Lindqvist). I denna granskning som är mycket komplex kontrolleras leverantörens ekonomi, 
kapacitet och om företagets produkter håller den kvalité och de miljökrav som Skanska 
ställer. De olika leverantörerna erbjuder i stort sett likvärdiga produkter och det kan skilja 
några procent upp eller ner i pris. Däremot förekommer det betydligt större prisspann till de 
utländska alternativens fördel och dessutom till bättre kvalité. 

Lindqvist har ingen klar bild hur fördelningen av leverantörer fördelar sig på större eller 
mindre aktörer. Men när det gäller avtalsleverantörer är det främst de större leverantörerna på 
marknaden. Detta för att Skanska behöver rikstäckande leverantörer. De mindre 
leverantörerna används mer till enskilda produkter. 

Det kan i Sverige råda överpriser på vissa produkter, Lindqvist tar som ett exempel lås och 
handtag till dörrar som i Sverige kostar kanske 1000 kronor men kan kosta 500 kronor i 
Polen. Stål och oljebaserade produkter har det varit stora prishöjningar på. Prishöjningarna 
motiveras av leverantörerna med de höjda världsmarknadspriserna. Vid kontroll så visar det 
sig att prishöjningarna är högre än vad som kan motiveras med höjda världsmarknadspriser. 
När Lindqvist konfronterat leverantörer med detta har han inte fått något bra svar. 

Lindqvist har inte upplevt att det skulle vara någon prissamverkan inom materialbranschen 
men påpekar att prisutvecklingen måste hejdas om det skall vara lönsamt att bygga i Sverige.  

 

4.4.2 Marknadsföringens 4 P 
 
Skanska försöker så mycket det är möjligt att handla direkt av tillverkarna (Lindqvist). Detta 
medför lägre priser jämfört med grossist. Grossisterna har fördelar främst vid mindre projekt 
och kan i vissa fall leverera snabbare än tillverkarna. Det finns tillverkare som vägrar sälja 
direkt till Skanska utan de hänvisar till grossistledet. Der gäller främst installationsvaror. När 
Lindqvist diskuterat detta med aktuella tillverkare hävdar de att de inte vill bryta sina avtal 
med grossisterna. Lindqvist menar att skall ett grossistled motiveras skall det resultera i ett 
mervärde. I många fall köps idag en produkt hos grossisten men varan passerar aldrig denne.  

Skanska har i princip inget eget lager av byggmaterial (Lindqvist). För att kunna importera 
från Kina och få det att fungera på ett tillfredställande sätt funderar Skanska på olika 
alternativ ifråga om lagerhållning. 

För att erhålla leveranssäkerhet skrivs kontrakt med hot om vite för att undvika 
leveransförseningar (Lindqvist). När nya leverantörer övervägs så ser Skanska på långsiktiga 
lösningar gällande kvalité och leveranssäkerhet. Kvalitetsaspekten hävdar Lindqvist bör ses ur 
ett systemperspektiv istället för enskilda produkter. Tre produkter som håller hög kvalité 
kanske inte håller hög kvalité tillsammans utan måste ses ur ett helhetsperspektiv.  

Användandet av märkesprodukter sker mest därför att beställarna kräver dem, vilket främst är 
ett hinder vid import då billigare men minst lika bra produkter ratas av beställarna (Lindqvist). 
Detta för att beställarna vill ha produkter de känner igen.  

Marknadsföringen av byggmaterial innehåller enligt Lindqvist allt från mässor till utskick och 
kundbesök. 
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4.4.3 Import 
 
Lindqvist vill inte uppge hur stor andel Skanska importerar men säger att det är en ökande 
mängd importerat byggmaterial men att andelen inte är av någon betydande storlek idag. 
Importen är ett bra sätt att främja prisstrukturen på hemmaplan. De nackdelar som finns med 
import är bland annat att säkerställa att det finns reservdelar i de fall där det kan bli aktuellt. 
Även leveranstider är svårare att säkerställa. 

 

4.4.4 Byggprocessen 
 
Beställarens möjlighet att påverka material inköpen beror på entreprenadform (Lindqvist). 
Bäst insyn och möjlighet har beställaren i partneringförhållande som både kan bli billigare 
och dyrare än andra entreprenader beroende på beställarens önskemål. Lindqvist hävdar att 
totalentreprenad generellt blir billigast men är också den form där beställaren har minst 
möjlighet att påverka. 

Byggmaterial beställs som regel tidigt i byggprocessen, vilket ger lägre materialpriser 
(Lindqvist). Lindqvist ser sen beställningen som dålig planering. Det skulle behövas ännu 
längre planeringsperioder för att kunna till öka importen.  

 
4.4.5 Byggherrarnas kompetens 
 
Lindqvist säger att beställarens kompetens är väldigt blandad. En kompetent beställare 
åstadkommer givetvis ett smidigare samarbete. Skanska arbetar med många olika typer av 
beställare. Generellt tycker Lindqvist att kommun och landsting är bra och kunniga beställare 
med anställda specialister på området. 
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5 Analys 
 

I analyskapitel redovisas de jämförelser som gjorts mellan den teoretiska referensramen och 
empirin i denna undersökning. 

 

 

5.1 Konkurrens inom byggmaterialbranschen 
 
Den rådande högkonjunkturen driver upp priserna på byggmaterial när tillverkarna har fullt 
upp, detta menar Bengtsson, Berg och Lindqvist. Sahlstrand menar att han tror att de arbetat 
ner priserna men medger att skillnaden i pris gentemot konsument minskat mer än mot 
proffsmarknaden, vilket skapat diskussioner i branschen. Detta stämmer väl överens med 
utbudskurvans skiftningar (M Andersson & Ohlsson, 1995). Ifall den utbjudna kvantiteten 
inte ökas samtidigt som efterfrågan ökar kommer efterfrågekurvan att skifta ut då fler kommer 
att vilja betala mer för den efterfrågade varan. Skiftningen i kurvan leder till ett nytt högre 
jämviktspris. Högkonjunkturen kommer alltså att leda till högre priser ifall inte tillverkarna 
kan eller vill öka produktionsvolymerna.  

För att nå perfekt konkurrens krävs det att tre villkor är uppfyllda. Ett av dessa villkor är att 
det finns tillräkligt många köpare och säljare inom ett visst område (M Andersson & Ohlsson, 
1995). Det är tveksamt om detta uppfylls på byggmaterialmarknaden. ByggSjögren som gör 
sina inköp till största delen av lokala leverantörer i Halmstad anser att det endast finns två 
leverantörer var av den ene har ett komplett utbud som kan leverera enligt deras krav 
(Bengtsson). Berg anser att det inte har kommit in fler aktörer på marknaden i Halmstad. Både 
Sahlstrand och Lindqvist är eniga om att de redan stora aktörerna på marknaden blir större då 
de köper upp mindre aktörer, på detta sätt blir antalet aktörer mindre.  

Ett annat villkor för att uppnå perfekt konkurrens är att alla säljare har lika eller likartade 
produkter att erbjuda (M Andersson & Ohlsson, 1995). Respondenterna är i princip eniga om 
att prisskillnaderna på byggmaterial är små mellan de olika byggmaterialleverantörerna.  
Dessutom erbjuds liknade produkter hos återförsäljarna med att varumärkena skiljer sig åt. 
Sahlstrand menar att det skulle bli dyrare om alla återförsäljare skulle erbjuda flera olika 
märken på liknade produkter då lagerhållskostnaderna skulle öka hos återförsäljarna. Berg 
menar att det går att finna större prisskillnader när en leverantör har lite att göra och är i 
behov av beställningar. 
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Tredje villkoret för perfekt konkurrens är att det inte råder något hinder för att etablera sig på 
marknaden (M Andersson & Ohlsson, 1995). Bengtsson tror att marknadsledarna idag är så 
stora att det är svårt för nya aktörer att bryta sig in på marknaden. På en oligopolmarknad 
finns det endast ett fåtal aktörer och någon form av etableringshinder råder. ByggSjögren har 
inga egna hinder av att byta leverantör då de inte är bundna av avtal med leverantörerna. NCC 
har avtal med sina kunder enligt ett A-B-C-system (Berg). Men det sker även inköp utanför 
avtalsleverantörerna, dock skall dessa prioriteras. De hinder som Sahlstrand ser är att en ny 
vara ska passera ett antal hinder för att komma in på marknaden: allt från att varan skall 
accepteras av beställaren till att kvalitet, arbetsmiljö och ekonomi uppfylls. För att kunna bli 
avtalsleverantör till NCC, PEAB eller Skanska ställs en rad krav, vilka utgörs av krav på till 
exempel leveranssäkerhet, kvalité och stabil ekonomi. Däremot köper dessa företag in 
material relativt fritt när det gäller mindre inköp. Det är en fördel om leverantören redan är 
etablerad på marknaden anser Berg. Alla respondenters svar antyder att det är relativt svårt att 
leverera till deras företag, då kraven är höga. Detta tyder på att det finns svårigheter att 
etablera nya materialleverantörer framförallt när det gäller inköp av större volymer. 

Det får inte förkomma några som helst överenskommelse mellan leverantörerna på 
marknaden för att perfekt konkurrens skall råda (M Andersson & Ohlsson, 1995). Samarbete 
mellan företag för att begränsa konkurrensen är förbjudet enligt konkurrenslagstiftningen 
(Söderberg, 2005) Gemensamt för samtliga respondenter är att ingen av dem tror att 
prissamverkan förekommer. 

Ett hinder för nya leverantörer är att vissa installatörer vägrar att arbeta med material som inte 
är av visst märke (Byggkommissionen, 2002). Sahlstrand nämner att ett av de hinder som 
finns för att komma in på marknaden är att byggnadsarbetarna vill ha material som är lätta att 
arbeta med. 

Den möjlighet som ett företag har för att vinna marknadsandelar under perfekt konkurrens är 
att sänka priset. Fler kommer då att välja att köpa företagets produkter (M Andersson & 
Ohlsson, 1995). Det förkommer inget priskrig på byggmaterial enligt Berg och Sahlstrand. 
Sahlstrand menar att det råder ett visst priskrig på marknaden som vänder sig mot konsument, 
vilket medfört vissa diskussioner inom branschen om varför inte motsvarande sänkningar görs 
mot proffsmarknaden. Detta kan tolkas som att det kommer in nya aktörer på marknaden mot 
konsument men inte på den marknad som vänder sig till byggföretagen.  

Alla leverantörer är knappast lika stora på en fungerande marknad (Kotler. et.al, 2005). Detta 
visar sig också på byggmarknaden. Genomgående för respondenterna är att större inköp görs 
hos de företag som kan betraktas som marknadsledande. De mindre företagen fungerar som 
ett komplement och då främst på den lokala marknaden. 
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5.2 Marknadsföringens 4 P  
 
De olika aktiviteter som görs för att en produkt skall nå slutkunden är en del av värdekedjan 
(Kotler, et. al., 2005). Genom att hålla nere kostnaderna i distributionskedjan vinns stora 
konkurrensfördelar. Det finns även fördelar med en extra aktör i kedjan som tillför färre 
kontakter för slutkunden (Dotevall, 1997). För att nå en slutkund finns det enligt Kotler 
(2005) fyra olika alternativ att nå slutkunden eller en kombination av dessa.  Denna teori 
stämmer bra överens med den empiri som kommit fram i denna uppsats.  ByggSjögren 
handlar byggmaterial hos lokala byggmaterialhandlare men vid större inköp försöker företaget 
handla direkt av tillverkare. NCC, PEAB och Skanska försöker handla av tillverkarna direkt 
om det är möjligt (Berg, Sahlström & Lindqvist). 

Respondenterna är i princip överens om fördelarna med att handla hos grossist och tillverkare. 
Genom att handla av grossist sparas tid då det endast behövs en kontakt för ett flertal olika 
varor och tillvägagångssättet ger snabbare leveranser än vad tillverkarna kan erbjuda. 
Fördelarna med handel direkt från tillverkare är att de har bättre kunskap om produkten. 
Respondenterna är också eniga om att det är billigare att handla direkt från tillverkare fast det 
kräver viss volym. Det som hindrar att finna alternativa inköpsvägar är att tiden inte räcker till 
(Bengtsson). Ett hinder som finns är att vissa tillverkare vägrar att sälja direkt utan hänvisar 
till grossist (Lindqvist). Detta gäller främst installationsmaterial. Vissa tillverkare styr 
leverantörerna, vilket är ett hinder (Sahlstrand). 

Lagerhållning binder kapital (Dotevall, 1997). Detta leder till ”Just- in- time” begreppet som 
innebär att en vara levereras i precis rätt tid. Detta kan sägas gälla alla respondenter då 
samtliga företag saknar eget lager för samordning av större inköp. Både NCC och Skanska 
överväger dock alternativ för lagerhållning för att underlätta import (Berg & Lindqvist). 

En av de faktorer som ligger till grund för prissättning är de egna kostnaderna som måste 
täckas (Dotevall, 1997).  Bengtsson, Sahlstrand och Lindqvist är överens om att det skett stora 
prisökningar på material där järn och olja ingår som råmaterial. Orsaken är att 
världsmarknadspriset har stigit. Lindqvist hävdar att det ökande världsmarknadspriset inte 
motsvarar den prisökning som gjorts på dessa materialtyper. Svaret antyder att ett stigande 
världsmarknadspris används som alibi för att göra en högre höjning än vad som är befogat.  

En produkts fördelar kan indelas i kvalitetsnivå, produktens egenskaper, service, design, 
varumärke och förpackning (Kotler et al., 2005). När det gäller val av byggmaterial så är 
respondenterna eniga om att kvalitén är viktig faktor när de väljer material. Respondenterna är 
också helt ense om att beställarna i regel kräver produkter av kända märken. Detta försvårar 
för okända produkter med minst lika hög kvalité och med lägre pris skall försöks säljas in till 
beställarna som vill ha produkter där märket känns igen resonerar Sahlström & Lindqvist. 
Lindqvist nämner som exempel ett parkettgolv de importerat till ett betydligt lägre pris med 
minst lika bra kvalité som kända märken men att detta som regel ratas av beställarna.  

Respondenterna ratar lågprishandelns alternativ med argument som att de inte uppfyller de 
krav som ställs. Berg säger att NCC prov använt lågprisprodukter men med svagt resultat att 
de beslutat att inte fortsätta använda sådana.  

Enligt Kotler (2005) är personlig försäljning vanligt när produkter ”business to business” skall 
marknadsföras. Detta stämmer bra enligt respondenterna på byggbranschen då mässor och 
personliga besök är vanliga för att marknadsföra nya produkter. 
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5.3 Import 
 
NCC, PEAB och Skanska har idag alla egen import även om det inte utgör någon större andel 
av det inköpta byggmaterialet (Berg, Sahlström & Lindqvist). Målsättningen är att deras andel 
av importerat byggmaterial skall öka. ByggSjögren har idag ingen egen import av 
byggmaterial (Bengtsson). Genom att köpa på en internationell marknad främjas 
konkurrensen (Porter, 1988). 

De hinder som kan finnas för import kan vara kostnaderna för transport och lagerhållning 
(Porter, 1988). Dessa kostnader kan göra det olönsamt att importera. Transport som hinder för 
import framhålls av Berg. Lagerhållning kan också sägas stämma som hinder då både NCC 
och Skanska försöker finna lösningar på lagerhållningsproblem (Berg & Lindqvist). Andra 
hinder som nämns är enligt respondenterna tidshinder. Det finns i regel inte den 
framförhållning som krävs för att importera byggmaterial i byggbranschen (Sahlstrand). Språk 
som hinder för import framhålls av Bengtsson & Sahlstrand. 

Boverket (2005) menar att material som lämpar sig bra för import är kök, 
badrumsinredningar, kakel, klinker och dörrar. Detta stämmer dåligt med den empiri som 
författaren av denna uppsats funnit. Sahlstrand menar att de material som är mest lämpligt att 
importera är material som inte beställaren ser då dessa vill ha svenska produkter som känns 
igen på synliga material i byggnaden. Berg framhäver betong och armering som material som 
går bra att importera alltså sådant som inte beställaren ser. Både Berg och Sahlstrand 
framhäver parkettgolv som lämpligt att importera, men det stöter på motstånd hos beställarna. 

De varor som handlas lokalt är betong, gipsskivor, lättbetong, cement och isolermaterial 
(Byggkommissonen, 2002). Här bryter NCC mönstret genom import av prefabbetong (Berg). 

Vad gör de olika företagen för att förbättra konkurrensen på byggmaterial? ByggSjögren 
uppger att de börjat köpa byggmaterial från byggvaruleverantörer i grannkommunerna 
(Bengtsson). NCC köper till exempel innedörrar från både marknadsledare och mindre 
leverantörer (Berg).  PEAB försöker lägga inköpen hos flera olika leverantörer. Det är viktigt 
att vara medveten om att inte lägga alla varorna i samma korg för att inte försämra 
konkurrensen (Sahlstrand). För att öka konkurrensen söker Skanska alternativ utomlands för 
att främja bättre konkurrens (Lindqvist). 

 

5.4 Byggprocessen 
 
En ändring av Plan- och bygglagen 1995 gjordes så att beställaren skulle få större rätt att 
bestämma de tekniska krav och till vilken kvalité som skall råda i ett byggprojekt 
(Byggkostnadsdelegationen, 2000). Beställarna ställer ofta krav på specifika märkesvaror 
(Bengtsson). Beställarens krav på specifika produkter är olika beroende på entreprenadform 
(Sahlstrand & Lindqvist). 

Det borde vara en fördel om byggbranschen kan ta efter industrins system när det gäller att 
välja värdekedja (Byggkommissionen, 2000). Företagen som respondenterna svara för skiljer 
sig åt i detta avseende. ByggSjögren har ingen dokumentation av inköpsrutinerna utan det 
som finns är de erfarenheter som finns i huvudet på inköparen (Bengtsson). Både NCC och 
PEAB dokumenterar sina inköpsrutiner (Berg & Sahlstrand). 
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Ett problem med byggbranschens värdekedja är att många inköp styrs av upphandlingar som 
redan är gjorda när ett byggprojekt upphandlas (Byggkommissionen, 2000). Detta stämmer in 
på våra respondenter utom ByggSjögren som inte har färdigförhandlade avtal med sina 
leverantörer. 

För en beställare är det svårt att kunna avgöra vad som är en kostnad för arbete och vad som 
utgör kostnaden för material (Byggkommissionen, 2002). Summan för byggprojektet 
presenteras som en klumpsumma, vilket gör det svårt att bedöma byggbranschens värdekedja. 
Enligt respondenterna erbjuds normalt sett ingen insyn i företagens materialinköp. Det blir 
dock vanligare med så kallad ”partnering” där det byggs genom samarbete mellan entreprenör 
och beställare med genensamma mål (Fernström, 2003).   Genom partnering så har beställaren 
full insyn i entreprenörens inköp.   

Respondenterna är ense om att bra planering och tidiga inköp resulterar i lägre priser på 
byggmaterial, då leverantörerna ger planeringsrabatter. Lindqvist hävdar att det krävs bättre 
planeringstider för att kunna dra fördelar av import då sådant kräver tid. 

Den entreprenadform som är billigast är enligt Berg och Lindqvist totalentreprenad. Denna 
entreprenadform gör det möjligt för entreprenadföretagen att finna alternativa lösningar till 
beställaren när de är mindre styrda. Bengtson säger att det beror på vilken typ av projekt, 
vilken entreprenadform som blir billigast. PEAB. 

 
5.5 Beställarens kompetens 
 
Byggkommissonen (2002) ifrågasätter beställarnas kompetens. För att det skall kunna råda 
perfekt konkurrens inom byggbranschen krävs att både beställare och entreprenör har 
likvärdig kompetens. Detta stämmer bra överens med de konkurrensstrategier som finns 
(Porter, 1988). Två av dessa strategier framhåller att förhandlingsförmågan måste vara 
likvärdig mellan säljare och köpare för att förbättra konkurrensen. Respondenterna anser att 
kompetensen hos beställarna skiftar. Som regel kan sägas att kompetensen hos kommun och 
landsting är god.  
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6 Slutsatser 
 

I detta kapitel redovisas de slutsatser som författaren kommit fram till genom att väga den 
gjorda analysen med uppsatsens problemformulering och syfte. Kapitlet avslutas med 
författarens implikationer och förslag till vidare forskning inom ämnet. 

 

 

 Beskrivning av konkurrensen i Halmstad på byggmaterial. 

Byggmaterialmarknaden i Halmstad utgörs idag i princip av endast två företag som levererar 
byggmaterial till entreprenadföretagen verksamma i Halmstad. Ett av dessa företag har 
dessutom inte fullgott sortiment så det finns endast en välsorterad byggvaruleverantör i 
Halmstad. En marknad med så få aktörer kan sägas utgöra en oligopolmarknad. Marknaden 
som vänder sig mot konsument har i Halmstad ett flertal aktörer vilket tyder på en sundare 
konkurrens än den som råder på proffsmarknaden.  

 Inträdesbarriär som konkurrenshinder. 

Genom att undersöka den lokala marknaden i Halmstad har författaren konstaterat att de 
större entreprenadföretagen har nationella avtal med leverantörer. Dessa leverantörer är i 
princip de enda som har ett sortiment i Halmstad som kan leverera till byggföretag av 
någorlunda storlek. Detta medför att övriga byggföretag i Halmstad även de hänvisas till 
samma leverantörer som storföretagen. För att kunna etablera sig i Halmstad mot 
proffsmarknaden krävs i princip att man har avtal med något av storföretagen för att få 
tillräckliga volymer. Då storföretagen har höga krav på sina leverantörer kan sägas att detta är 
ett konkurrenshinder på marknaden i Halmstad.  Inträdesbarriären som konkurrenshinder 
stärks genom denna jämförelse då det krävs så mycket mer för att etablera sig på 
proffsmarknaden 

 Konkurrensen skulle främjas av ökad import, författaren förklarar här svenska 
märkesprodukter som ett hinder för import. 

Då det finns för få aktörer på den svenska marknaden för att erhålla en tillfredställande 
konkurrens, så är det lättaste sättet att främja konkurrensen att importera. Enligt 
byggkommissionen lämpar sig sådana material bäst för import, som ”syns”, det vill säga kök, 
golv mm. Medan de som handlas lokalt är isolering, gips, betong mm. Alltså sådant som inte 
”syns”. I praktiken så kräver kunderna välkända produkter på sådan som syns vilket gör att 
det svårt att sälja in importerade produkter. Det som lämpar sig för import är istället sådant 
som inte syns. 

Kundernas krav på svenska märkesprodukter motverkar konkurrensen då kunderna hänvisas 
till den inhemska marknaden där dessa produkter finns. Detta  leder inte till ökad konkurrens. 
Byggkommissionen (2000) framhäver visserligen att beställarna har bristande kompetens vad 
gäller konkurrens men säger samtidigt att de vill att byggbranschen skall arbeta 
kundorienterat. Genom att ge kunden makt att bestämma vilka material som deras bostadsrätt 
skall inredas med så förbättras inte konkurrensen. Författarens slutsats av detta blir att den 
märkeshysteri som finns i samhället i övrigt även finns inom byggbranschen.  Boende har 
blivit en statussymbol som kännetecknas av krav på hög kvalité och välkända varumärken. 
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Att vända denna trend är som att få alla inbitna ägare av VOLVO och SAAB att köpa Skoda 
för att förbättra konkurrensen. Inom bilbranschen är det knappast ett större 
konkurrensproblem då de flesta märken finns representerade på den svenska marknaden. Men 
så är det inte inom byggbranschen. Köparen av en bostadsrätt som betalat flera miljoner 
förutsätter att det står ASSA på nyckeln när den överlämnas och vill inte ha ett annat 
alternativ med en importerad vara även om funktionen är minst lika bra. 

 Tid och språk som konkurrenshinder. 

Importen är idag mycket liten hos byggentreprenören. Hinder mot import som förs fram i 
denna undersökning är främst att tiden inte finns i byggprocessen idag, även språkproblem 
nämns. Varför är detta ett problem? Inom industrin tycks det fungera. Författarens reflektion 
är att det handlar om svepskäl. Inom en byggbransch med brist på bostäder så får 
byggföretagen sålt sina bostäder även om priset idag är högt. Om kunderna betalar och är 
nöjda med varan finns det inte några skäl att sänka byggkostnaderna och förändra i 
byggprocessen för att få bättre planeringsutrymme.   

 Kundens makt kan vara ett konkurrenshinder. 

När jag frågat vilken entreprenadform som blir billigast hävdar två respondenter 
totalentreprenad. Då beställaren inte styr material valet på samma sätt utan att de går att hitta 
billigare alternativ. Detta anser författaren bekräftar resonemanget kring att kundens makt 
hämmar konkurrensen.  

 

6.1 Implikationer  
 
För att förbättra konkurrensen tror jag att det måste till att utländska aktörer tar sig in på den 
svenska marknaden, vilket också har skett på marknaden som vänder sig till konsument. 
Problemet ligger dock i att de måste få svensken att ta till sig deras märkesprodukter. En 
jämförelse kan vara matvarukedjan Lidl som när den etablerade sig i Sverige endast hade 
tyska varumärken i butiken. Men efterhand har de tagit in svenska märken för att överleva i 
Sverige, då kunderna ratar dem om de enbart har tyska varor. 

I väntan på att utländska produkter skall introduceras på den svenska marknaden måste de 
svenska entreprenadföretagen öka sin import markant för att främja konkurrens. 
Planeringshindret som föreligger enligt undersökningen borde kunna övervinnas åtminstone 
på vissa typer av material med relativt stor åtgång. Genom att lagerhålla importerat material 
istället för att köpa in till varje enskilt projekt.   

Idag provas i liten skala så kallad partnering som entreprenadform. Där entreprenörer arbetar 
tillsammans med beställaren mot gemensamma mål med öppna handlingar jämfört med de 
kritiserade dolda faktorerna i värdekedjan som framkommit i tidigare studier. Men att denna 
entreprenadform skulle förbättra konkurrensen är tveksamt enligt författaren även om 
beställaren ser prislappen jämfört med tidigare. Bygger man med kunden i centrum kommer 
denne fortfarande kräva ”Svenska märkesprodukter”, vilket inte förbättrar konkurrensen. 

 
 



Slutsats 
 

 Pontus Thuresson  37 
 

6.2 Förslag till vidare forskning 
 

Under arbetet med denna uppsats har det framkommit frågor som vore intressanta att 
undersöka närmare. 

Under intervjuerna har det framkommit att det skulle kunna vara någon form av 
prissamverkan mellan underentreprenörer, då anbuden kan se idag kan se lite märkliga ut 
ibland. Entreprenörerna har idag ingen direkt insyn på hur underentreprenörer köper in sina 
material. Det vore givetvis intressant att undersöka hur de prissätter sitt arbete. 

Då partnering har kommit in på marknaden som en alternativ entreprenadform. Vore det 
intressant att utreda vidare om det ger några ekonomiska fördelar jämfört med de traditionella 
entreprenadformerna.  

Det skulle också vara intressant att undersöka hur leverantörerna av byggmaterial upplever 
konkurrensen.  
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Bilagor  

Intervjuguide 
 

Hur ser företagets inköp ut idag? Konkurrens/oligopol. 

 Hur uppfattar du prisnivån på byggmaterial idag jämfört med tidigare? 

 Hur sker era inköp ut vid byggnation i Halmstad? centralt eller lokalt? 

o Vilka för- respektive nackdelar finns det med att köpa in lokalt/centralt? 

 Anser du att det finns tillräckligt många aktörer på den lokala 

marknaden idag?  

 Gäller detta alla materialstyper?  

 Har det kommit in någon ny aktör på marknaden den senaste tiden? 

o Anser du att det finns något hinder för att etablera sig på marknaden? 

 Ja, vilken typ av hinder ser du? 

 Har det försvunnit några aktörer från marknaden den senaste tiden 

(uppköpta/utkonkurrerade)? 

o Hur bundna är ni av de leverantörer ni har idag? 

o Ser du några hinder av att byta leverantörer idag? 

 Skulle ni byta till en ny oprövad leverantör om denna erbjöd lägre pris 

på samma produkt? 

 Ja, ge några exempel? 

 Nej, varför inte? 

 Hur ser utbudet av produkter ut finns det flera olika aktörer som erbjuder samma 

produkt. 

o Ja, gäller detta alla produkter eller finns det undantag? 

o Nej, ge exempel. 

o Hur ser prisbilden ut för likande varor hos olika aktörer? 

o Vilka produkter erbjuds bara av en/ett fåtal aktörer? 

o Någon produkt där det finns många aktörer? 

 Hur ser erat inköps mönster ut avseende av leverantörens storlek (marknadsledare, 

mindre aktörer, nischföretag)? 

o Vilka material för respektive aktör? 

 Brukar det förekomma någon typ av priskrig på några varor och i så fall vilka varor? 
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 Anser du att det finns överpriser på någon produkt idag och i så fall vilken? 

 

 

Hur ser marknadsföringen ut idag? (4-P) 

o Vilka inköpskanaler använder ni er av idag? (Grossister, agenter, tillverkare) 
 

o Vilka för- respektive nackdelar ser ni med de olika inköpskanalerna? 

o  
Är något alternativ generellt billigare? 
 

 Vilka material lämpar sig för respektive metod? 

  
Vilka hinder kan finnas för att hitta alternativa inköpskanaler? 
 

 Vika återgärder görs för att erhålla leveranssäkerhet? 

o I vilken utsträckning håller ni eget lager, och i så fall viken typ av varor? 

o Hindras nya oprövade leverantörer för att ni inte vågar riskera 
levernsförseningar? 

 Används direkthandel via internet? 

o Ja, vilka fördelar finns 

o Nej, varför inte 

 Hur viktiga är kvalitetskraven när ni väljer material? 

o Vilka produkter anser ni är viktigast att de håller hög kvalité? 

o Är ni/era beställare beredda att betala ett högre pris för att förbättra kvalitén? 

o Vad säger ni om lågpris handelns alternativ? 

 Finns det produkter som är så dyra att ni försöker eller har hittat alternativa lösningar 
för att undvika dessa produkter?  

o Ge exempel? 

 Hur viktigt är det att använda ”märkesprodukter”? 

o Vilka hinder finns för att använda okända produkter? 
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 I vilken utsträckning och hur marknadsförs de produkter ni erbjuds? 
 

Konkurrensstrategier 

 Har ni inom företaget någon uttalad strategi son ni följer vid förhandling med era 
leverantörer för att kunna pressa priserna.  

o Nej, varför inte? Ja, hur anser du att den fungerar? 

o Vad gör ni för att minska era kostnader på material 

I vilken utsträckning importerar ni byggmaterial? 

  Vilka material lämpar sig för import respektive inte? 

  Vilka hinder anser du finns för import? 

 Hur ser prisbilden ut för byggmaterial ut utomlands? 

o Vilka material borde löna sig att importera? 

 

 

Byggprocessen och byggbraschensvärdekedja 

 Samlar ni på er erfarenhetsdata om hur inköpsrutinerna (leveranssätt) fungerar i de 
olika byggprojekten för att kunna förbättra era rutiner? 

o Ja, hur fungerar det? 

o Nej, varför inte? Eller går det inte att jämföra byggprojekt? 

 

 Hur ser beställarna roll ut när ni väljer byggmaterial? 

o Vilka möjligheter har beställaren att påverka era val av leverantörer? 

o Deltar/påverkar beställarna i inköpsprocessen och i så fall hur? 

o Försöker ni hitta alternativ till beställaren? 

o Hur ser beställarens möjligheter ut att få insyn i era inköp av material? 

o Vad anser du om beställarnas kunnande om byggprojektet? 

o Hur ser era möjligheter ut att få insyn i era underentreprenörers inköp av 
material? 
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 Vilka krav ställer ni på underentreprenörerna när det gäller köpa in till 
låga priser? 

 Finns det några brister i dag i det material som används vid anbudskalkylering 
avseende priser på byggmaterial? 

o Ja, vilka typer av brister 

o Nej, hur ofta uppdateras kalkylunderlaget? 

 I vilket skede i byggprocessen handlar ni in byggmaterial? 

o Anser du att det genom bättre planering går att få ner byggmaterialpriserna och i 
så fall hur? 

Har ni något samarbete med andra byggföretag för att kunna pressa priserna och i så fall hur?  

Är det lätt att jämföra priser på marknaden? 
 

Har ni någon uppfattning vad andra byggföretag betalar för sina byggvaror? 

Har du någon uppfattning om vilken entreprenadform som ger lägst byggkostnad? 

 

Vad anser ni om byggmaterialmarknaden som helhet finns det tillräkligt många aktörer? 

 Vilka eventuella hinder ser du? 

 Vad skulle kunna bli bättre på marknaden? 

 Upplever du någon samverkan mellan leverantörer eller monopol på 
någon produkt? 

 

 

  

  

 

 

 

 


