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Sammanfattning 
 
Bostadsbyggandet i Sverige och den svenska bostadskrisen har de senaste åren uppmärksammats 
av ett stort antal aktörer och en mängd tidningsartiklar och debattartiklar har skrivits och ett 
flertal utredningar har gjorts. Debatten om byggkostnader och varför det är så dyrt att bygga nytt 
i Sverige har pågått länge, studier gjorda på senare tid har dock visat på att kostnadsnivån för 
svenskt bostadsbyggande inte nämnvärt skiljer sig från andra länder i Västeuropa. Idag utgörs 45 
% av byggkostnaden av materialkostnader. Detta material köps in från olika leverantörer och 
varje inköp sker genom en konkurrensbaserad upphandling. Detta får konsekvenser för 
leverantörerna som i en undersökning gjord av Gadde och Dubois (2000) uppgav att nio av tio 
förhandsofferter inte ledde till en beställning och att 5 % av deras omsättning lades på att ta fram 
förhandsofferter till byggbolag. De kostnader leverantörerna har för de nio förhandsofferter som 
inte leder till en beställning måste de täcka upp för genom högre priser. Uppdragsgivaren för 
denna studies egna erfarenheter bekräftar bilden av att många förhandsofferter inte leder till 
beställningar. 
 
Problemet som undersöktes i denna studie var vilken funktion har förhandsofferten i 
organisationers köpbeslutsprocess. Syftet med studien var att skapa en förståelse för 
förhandsofferternas betydelse och värde, skapa en förståelse för varför så få förhandsofferter 
leder till slutofferter och att skapa en förståelse för hur köpbeslutsprocessen ser ut hos 
uppdragsgivarens kunder. En studie genomfördes där sex intervjuer gjordes med respondenter 
från svenska byggbolag som i sitt arbete kom i kontakt med förhandsofferter. 
 
Det empiriska materialet analyserades med två teoretiska modeller. Dessa två modeller var en 
utvecklad version av marknadsföringsmixen som heter 6C och en modell för organisationers 
köpbeslutsprocess. 
 
Slutsatser som kunde dras utifrån studien var att förhandsofferten används som en del av 
byggbolagens anbud till sina beställare, den används för att jämföra leverantörerna, att välja ut 
vilka leverantörer att kontakta för slutoffert och i vissa fall fungerar förhandsofferten som en 
slutoffert byggbolagen beställer ifrån. Vidare drogs slutsatsen att köpbeslutsprocessen hos 
uppdragsgivarens kunder liknar den teoretiska modellen för organisationers köpbeslutsprocess, 
att förhandsofferten är nödvändig för uppdragsgivarens kunder och har ett högt värde för dem. 
Till sist drogs slutsatsen att om förhandsofferten inte lever upp till de krav kunden har eller om 
priset är för högt så får inte leverantören vara med och lämna en slutoffert. 
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Begreppsförklaring 
 
Förhandsoffert - Är ett uttryck som SSC använder internt. En förhandsoffert kan relateras till en 
vanlig offert eller anbud. Ett dokument som leverantören lämnar över till byggbolaget. 
Dokumentet innehåller prisinformation samt formell information om hur utförandet som 
exempelvis ledtider, överlämning av material, förslag till lösning etc. (Expowera.se, 2014). 
 
Slutoffert - Ett liknande dokument som ovanstående. Dock mer specificerat med mer exakta 
priser. Slutofferten är det sista dokumentet som byggbolaget tar emot innan de väljer vilken 
leverantör som får jobbet. 
 
Upphandling - En process som uppkommer när ett byggbolag får en beställning och ska välja ut 
en leverantör.  
 
Reservationer – När leverantören lämnar offert kan de reservera sig för något krav i förfrågan 
som de inte kan uppfylla. Exempelvis om det i förfrågan står att en dörr ska vara målad i färgen 
grå och leverantören bara kan leverera den i färgen vit, då kan leverantören reservera sig och 
uppge att de inte kan leverera dörren i färgen grå men färgen vit går bra.  
 
Samverkansentreprenad - Samverkansentreprenad innebär att byggbolaget och beställaren 
arbetar nära varandra. De tar fram gemensamma lösningar, lär av varandra och har då även ett 
gemensamt mål tillsammans. Fördelar med att arbeta i denna typ av entreprenad är att 
öppenheten blir en anledning till korrekta kostnader. Beställaren betalar endast för det som har 
utförts och har även full insyn i projektet (Servicekuben, 2014).  
 
Partnering - Partnering är ganska likt den ovanstående entreprenadformen, 
samverkansentreprenad. Partnering innebär att byggherren, konsulterna, entreprenörerna och 
andra nyckelpersoner löser en uppgift tillsammans. Det är en mycket strukturerad arbetsform 
som bygger på förtroende. Alla parter som är inblandade i projektet är öppna och kompletterar 
varandra i alla steg genom hela byggprocessen (Byggherre, 2014). 
 
Totalentreprenad - Totalentreprenad innebär att exempelvis en kommun eller ett landsting 
skriver kontrakt med ett enda företag. Det företaget får då ansvara över all projektering, allt 
material, eget arbete samt upphandling av eventuella underleverantörer som vissa delar av jobbet 
lejs ut till (konsumentverket, 2014) 
 
Generalentreprenad - Generalentreprenad innebär att beställaren anlitar en arkitekt som ritar 
projektet och har hand om själva projekteringen. När detta är utfört så tar en entreprenör över 
som kommer att utföra själva byggandet i projektet. Generalentreprenad är alltså en typ av delad 
entreprenad (bygganytt, 2014). 
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1.0 Inledning 
1.1 Ämnesval 
 
Redan innan vi började detta arbete så hade vi en viss bild av vad vi ville göra och vad vi ville 
skriva om. De ämnen som var mest aktuella var problem inom marknadsföring, försäljning eller 
inköp/upphandling. Vi var eniga om att vi ville skriva på uppdrag eftersom vi både tyckte att det 
var mer intressant att jobba med ett verkligt case. Vi var även eniga om att vi skulle inrikta oss 
mot ett företag av den lite större omfattningen. Anledningen till att vi ville jobba mot ett större 
företag är att vi båda upplever att accessen oftast är bättre med fler anställda som kan dela med 
sig av sin kunskap och erfarenheter men även, som i vårt fall, enklare att få tag på leverantörer 
eller liknande eftersom ett lite större företag oftast har fler kontakter och är mer välkänt på 
marknaden. Efter att vi kontaktat några företag inom Skellefteå regionen så fick vi tillslut ett 
uppdrag hos Skellefteå Snickeri Central (SSC). SSC är ett gemensamt säljbolag för nio 
snickeriföretag och SSC är beläget i Skellefteå.  
 
Företaget hade ett problem som de vill att vi skulle se över. Detta var ett fenomen som hade dykt 
upp i samband med att de hade bytt affärssystem på företaget. Bytet hade orsakat att de kunde se 
ett tydligare bortfall av kunder än vad de tidigare gjort. Bland annat kunde de se att de 
producerade en stor mängd förhandsofferter som aldrig blev en slutoffert. Detta innebar att det 
fanns flera infallsvinklar som kunde användas för att ta reda på varför flera kunder hade lämnat 
företaget redan efter förhandsofferten. Ett angreppssätt var att se över all deras statistik som 
fanns i affärssystemet och leta efter ett mönster som kunde förklara varför det blev ett bortfall. 
Ett annat angreppsätt var att gå via deras kunder och göra intervjuer som kunde visa på den 
bakomliggande orsaken till bortfallet samt hur kunderna värderade förhandsofferten. Vi kom 
överens med vår uppdragsgivare att undersöka det andra alternativet, att gå via deras kunder. 
Detta eftersom det lät intressant och låg dessutom inom ramen för det företagsekonomiska 
området.  

1.2 Problembakgrund 
 
Bostadsbyggandet i Sverige och den svenska bostadskrisen har de senaste åren uppmärksammats 
av ett stort antal aktörer och en mängd tidningsartiklar. Debattartiklar har skrivits och ett flertal 
utredningar har gjorts. Både individer, organisationer berörs av bostadsbyggandet såväl som 
samhället i stort, därmed finns det goda skäl till uppmärksamheten (Nybyggarkommissionen, 
2014, s. 6). Den allmänna bilden av bostadsbyggande i Sverige är att det är dyrare att bygga 
bostäder i Sverige idag jämfört med andra länder i Europa (Boverket, 2014, s. 9). Debatten om 
byggkostnader och varför det är så dyrt att bygga bostäder har dock pågått länge. Bland annat 
gjordes en omfattande utredning i början av 1950-talet om varför det var så dyrt att bygga 
bostäder. Senare studier har dock visat på att kostnadsnivån för svenskt bostadsbyggande inte 
nämnvärt skiljer sig från andra länder i Västeuropa (Landin & Lind, 2011, s. 6). 
 
Materialkostnaderna utgör idag 45 % av de totala byggkostnaderna (Sveriges byggindustrier, 
2013, s. 52). Materialkostnader uppstår när byggbolaget köper in material från en leverantör. 
Relationen mellan byggbolaget och leverantören kännetecknas ofta av kortsiktighet och ett 
konkurrenstänkande (Gadde & Dubois, 2012, s.12). Detta beror till stor del på den 
konkurrensbaserade upphandlingen som sker vid starten av varje nytt byggprojekt (Gadde & 
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Dubois, 2012, s.12). Detta får konsekvenser för leverantörerna. I en studie utförd av Gadde & 
Dubois (2000) uppgav leverantörerna att de lade 5 % av sin omsättning på att ta fram 
förhandsofferter åt byggbolag och att en av tio offerter ledde till en beställning (Gadde & 
Dubois, 2000, s.213). Leverantörerna lägger ner stora resurser på att ta fram förhandsofferter 
men få av dem leder till en beställning. Kostnaden för att ta fram de nio förhandsofferter som 
inte leder till en beställning måste i slutändan täckas genom högre priser (Gadde & Dubois, 
2012, s.12). Dessa problem med förhandsofferten är något som även vår uppdragsgivare 
upplever. Nedan kommer en presentation av deras upplevelse av problemen med 
förhandsofferten. 

1.3 SSC - historik och dagsläge 
 
Skellefteå Snickericentral (SSC) bildades 1959 och är en gemensam säljorganisation för nio 
producerande träföretag. De produkter SSC saluför idag delar de upp i tre kategorier; 
inredningar, fönster och dörrar. SSC:s kunder är uteslutande större och mindre byggbolag i 
Sverige, Norge och Tyskland. SSC får in 100-150 förfrågningar i veckan vilket leder till att de 
får skapa många förhandsofferter. SSC uppskattar att 50-60 % av det totala kalkylarbetet görs 
vid skapandet av förhandsofferterna, dock är det många av förhandsofferterna som inte leder till 
slutofferter. I dagsläget tar inte SSC betalt för det kalkylarbete de gör när de skapar 
förhandsofferterna vilket innebär att SSC lägger ner mycket arbete på förhandsofferter som inte 
leder till slutoffert och senare en order. 

1.4 Upphandlingsprocessen hos SSC 
 
För att förtydliga var problemet finns så har vi gjort en modell över hur en upphandlingsprocess 
som SSC är inblandade i kan se ut. Denna modell visar även vars i processen som 
förhandsofferterna dyker upp. Modellen återfinns på nästa sida. 
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Figur 1 SSC:s beskrivning av upphandlingsprocessen mellan byggbolag och leverantör 

	  
 
Som figur 1 visar så har vi valt att beskriva processen i 8 olika steg. Det första steget visar 
upphandlingens början vilket startar hos den part som vi har valt att kalla för kunden. Med 
kunden menar vi den part som exempelvis ska bygga en anläggning av något slag och kommer 
vara i behov av fönster, dörrar, väggar och andra komponenter tillhörande i en byggnation. 
Kunden kan till exempel vara en kommun som ska bygga en skola.  
 
Kunden tar i steg 1 kontakt med ett byggbolag vilket exempelvis kan vara PEAB, NCC eller 
SKANSKA och skickar ut en anbudsförfrågan. Steg 2 innebär att byggbolaget tar kontakt med 
olika leverantörer, till exempel SSC, om de själva inte kan producera komponenter som 
exempelvis dörrar och fönster. Byggbolaget skickar sedan ut en förfrågan och begär in 
förhandsofferter från leverantörerna. I steg 3 skapar leverantören en förhandsoffert till 
byggbolaget. Förhandsofferten är en offert som innehåller ungefär vad framtagning av 
komponenterna och arbetet kan kosta. I steg 4 tar byggbolaget in förhandsofferten i sin egen 
kalkyl som sedan blir det anbud byggbolaget skickar till kunden. I steg 5 får kunden in olika 
anbud och väljer sedan ut vilket byggbolag som vunnit deras upphandling och som då får i 
uppdrag att bygga byggnaden. I steg 6 skickar det byggbolag som vann upphandlingen hos 

Steg	  1.	  Kunden	  efterfrågar	  en	  
anbud	  av	  ett	  byggbolag	  

Steg	  2.	  Byggbolaget	  skickar	  en	  
förfrågan	  till	  olika	  
leverantörer.	  	  

Steg	  3.	  Leverantören	  tar	  fram	  
en	  förhandsoffert	  till	  

byggbolaget.	  	  

Steg	  4.	  Byggbolaget	  tar	  emot	  
förhandsofferter	  och	  

inkluderar	  den	  i	  sitt	  anbud	  till	  
kunden.	  

Steg	  5.	  Kunden	  väljer	  vilket	  
anbud	  som	  vinner	  och	  ger	  
byggbolaget	  i	  uppdrag	  att	  

bygga	  byggnaden	  

Steg	  6.	  Byggbolaget	  som	  Iick	  
uppdraget	  skickar	  ut	  en	  
förfrågan	  till	  olika	  
leverantörer.	  

Steg	  7.	  Leverantören	  tar	  fram	  
en	  slutoffert	  till	  byggbolaget.	  

Steg	  8.	  Byggbolaget	  väljer	  	  
leverantör	  och	  lägger	  en	  

beställning.	  
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kunden ut en ny förfrågan till leverantörerna, denna förfrågan är i stort sett densamma som i steg 
2. I steg 7 tar leverantörerna fram en slutoffert till byggbolaget. Denna slutoffert bygger i stora 
delar på den förhandsoffert leverantören skickat till byggbolaget i steg 3. I det slutgiltiga steg 8 
väljer byggbolaget ut vilken leverantör som har den bästa slutofferten och lägger en beställning 
hos den leverantören. 
 
Några av dessa steg som är beskrivet ovan är en del av vårt problemområde. Detta är stegen som 
berör förhandsofferten. Hos SSC så har funderingarna mest cirkulerat kring frågor som 
exempelvis varför så få förhandsofferter leder till en slutoffert, vilket värde har egentligen 
förhandsofferterna för kunderna, kan de ta betalt för förhandsofferterna och så vidare. Själva 
förhandsofferten är en kostnadsfråga för SSC eftersom det tar både tid att producera dessa och 
kostar pengar. Genom att komma fram till en annan lösning eller att ta bort förhandsofferterna 
helt skulle företaget inom en framtid kunna spara pengar på att undvika detta steg.  
 
Vår uppgift utifrån SSC:s funderingar kring förhandsofferterna var att undersöka vilket värde 
dessa har för SSC:s kunder. För att vara framgångsrika måste företag som säljer sina produkter 
eller tjänster till andra företag förstå hur köpbeteendet hos deras kunder ser ut. När ett företag ska 
göra ett inköp är det många faktorer som är avgörande i beslutet, vilka deltagare kommer att vara 
aktiva, vad finns det för influenser och vilka köpsituationer kommer att dyka upp (Sheth & 
Mittal, 2004, s. 333). I mitten av 1960-talet växte intresset för att studera och förstå 
organisationers köpbeslutsprocess (Johnston & Lewin, 1996, s. 2). Webster (1965, s. 375) 
introducerade en modell för den industriella köpbeslutsprocessen som bestod av fyra steg, 
problemerkännande, köpansvar, sökprocessen och valprocessen. Robinson, Faris och Wind 
presenterade 1967 en modell för köpbeslutsprocessen hos organisationer som bestod av åtta olika 
steg (Johnston & Lewin, 1996, s. 2). Dessa åtta steg är problemerkännande, allmän behovs 
beskrivning, produktspecifikation, leverantörs sökning, förslag av leverantörer, val av leverantör, 
beställnings specifikation och utvärdering av köp (Kotler & Armstrong, 2012, s. 198). Varje 
gång ett nytt inköp ska genomföras så går en organisation igenom dessa 8 olika steg enligt Kotler 
& Armstrong (2012). När vi gjorde en genomgång av vilka existerande teorier som passade in på 
den problembakgrund SSC presenterat för oss fann vi att det fanns en likhet mellan 
organisationers köpbeslutsprocess och upphandlingsprocessen beskriven i figur 1. Vi såg att 
byggbolagens inköpsprocess kunde analyseras utifrån de åtta olika stegen i organisationers 
köpbeslutsprocess vilket kunde skapa en bättre förståelse för hur SSC påverkas av byggbolagens 
köpbeslutsprocess. 6C är en modell som har sitt ursprung från marknadsföringsmixens 4P, pris, 
produkt, plats och påverkan (Jobber & Fahy, 2009, s.9-10). Cummins & Mullin (2002) har 
utvecklat 4P till 6C, kostnad, bekvämlighet, koncept, kommunikation, kundrelationer och 
följdriktighet. De 6C: na bildar tillsammans ett koncept som innebär att en leverantör ska kunna 
matcha vad kunderna behöver, vill ha och förväntar sig av en lösning på deras problem 
(Cummins, J. & Mullin, R. (2002), s. 11). De 6C: na kan appliceras på den del av 
upphandlingsprocessen i figur 1 som berör förhandsofferter och slutofferter, vilket är en del av 
vårt problemområde. Därmed har de 6C: na använts i vår analys av det empiriska materialet som 
handlar om leverantörernas erbjudande till byggbolagen.  
I kapitlet som behandlar teoridelen kommer det en mer utförlig beskrivning av 6C samt 
organisationers köpbeslutsprocess. 
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1.5 Problemformulering 
Utifrån problembakgrunden har vi fått en förståelse för hur situationen är för leverantörer till 
byggbolagen. Varje nytt byggprojekt inleds med en konkurrensbaserad upphandling där 
kortsiktighet och konkurrenstänkande påverkar relationen mellan byggbolag och leverantör. 
En tidigare studie bekräftar vår uppdragsgivares (SSC) bild av att leverantörerna lägger ner 
mycket tid och pengar på att producera förhandsofferter som sällan leder till någon beställning. 
Vårt uppdrag från SSC var att undersöka hur deras kunder värderar förhandsofferten och den 
bakomliggande orsaken till varför så få förhandsofferter leder till beställningar. När vi gjorde 
efterforskningar till vår problembakgrund fann vi att leverantörerna påverkas i mycket stor 
utsträckning av hur byggbolagen fattar sina beslut vilket gjorde det intressant att även undersöka 
hur byggbolagen fattar sina beslut om inköp.  
Vår forskningsfråga blev således:  
 
”Hur påverkas leverantörerna av byggbolagens köpbeslutsprocess?” 
 

1.6 Syfte 
Utifrån ovanstående problemformulering och vårt uppdrag från SSC har vi skapat ett huvudsyfte 
och tre delsyften med vår studie.  
 
Huvudsyfte 

- Att ge rekommendationer på förändringar som SSC kan göra i sitt arbete med 
förhandsofferterna. 

 
Delsyften 

- Att skapa en förståelse för vilken funktion förhandsofferten har i organisationers 
köpbeslutsprocess. 

- Att skapa en förståelse för förhandsofferternas betydelse och värde för SSC:s kunder. 
- Att skapa en förståelse för varför så få förhandsofferter leder till en slutoffert. 

 

1.7 Avgränsningar och begränsningar 
 
Eftersom denna kurs är begränsad till tio veckor så behövde vi göra prioriteringar i arbetet. Dessa 
prioriteringar utfaller som avgränsningar och begränsningar. Vidare har vi valt att endast titta på 
kunder lokaliserade i Sverige. Detta på grund av att vi lättare kan jämföra svar från respondenter 
som kommer från en homogen marknad. Fördelen med att titta på en homogen marknad är att 
resultatet inte påverkas av kulturella skillnader. De respondenter som kommer att utgöra vårt 
urval har begränsats till kunder som SSC har gjort arbeten åt eller som de har skickat ett flertal 
förhandsofferter till. 
 
De strategier som kommer att undersökas i denna rapport kommer att begränsas till områden som 
berör aktiviteter runt förhandsofferterna. Strategier som exempelvis går utanför området som 
behandlar förhandsofferter men finns inom upphandlingsprocessen kommer det inte att läggas 
stor vikt på. Dessa kan dock diskutera senare i analysdelen för att stärka eventuella resonemang 
runt strategier runt förhandsofferterna. 
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2.0 Metod 
2.1 Förförståelse 
 
Den förförståelse som fanns vid uppsatsens början var relativt ojämn mellan oss två författare när 
det gäller just snickeribranschen. En av oss har erfarenhet genom dels eget företag, vilket ger 
praktiska erfarenheter inom de olika processerna som berörs. Exempelvis områden inom 
försäljning eftersom författaren säljer produkter i värmebehandlat trä. Författaren har dessutom 
erfarenhet av produktion från ett familjeägt företag inom snickeribranschen. Den andra 
författaren har inga tidigare erfarenheter inom snickeribranschen men har dock arbetat inom 
försäljning direkt ut mot både privatkunder och företagskunder inom en annan bransch. Detta har 
inneburit praktiska erfarenheter inom bearbetning av såväl offerter som avtal av olika slag. 
 
Att det är så pass stor skillnad mellan dessa förförståelser kan vara både positivt och negativt. 
Positivt eftersom att det gör att båda författarna har två helt olika synvinklar på problemet vilket i 
sin tur ger plats för diskussion och en bredare spelplan för att hitta en lösning. Dock har båda 
författarna en ungefärlig förståelse för hur branschen fungerar eftersom de fått en genomgång av 
processen av SSC innan projektet startade. Detta i sin tur ger en möjlighet att se problemet 
utifrån. Negativt sätt kan forskningen gå långsammare eftersom det krävs mer tid att sätta sig in i 
branschen och problemet om förförståelsen är liten. 
 
Den teoretiska förförståelsen som båda författarna har och som kan tillämpas på problemområdet 
är att de har läst företagsekonomi via Umeå Universitet. Genom att båda har läst 
företagsekonomi så har de fått en inblick i just området som berör upphandlingar, avtal, 
företagsstruktur, logistik, marknadsföring och försäljning. Detta går i sin tur att tillämpa på 
upphandlingsprocessen eftersom olika delar från ovanstående områden berörs i denna process. 
De förförståelser som finns är tillräckliga för att författarna ska kunna genomföra denna 
forskning. Förhoppningsvis ska detta projekt resultera i att författarna ska kunna bistå med en 
lösning på forskningsfrågan.  

2.2 Angreppsätt 
 
För denna uppsats har vi valt en deduktiv ansats. Detta innebär att forskaren har utgått från 
existerande teoretiska resonemang och skapat hypoteser som sedan undersöks i den empiriska 
undersökningen (Bryman, 2011, s. 26). Alternativet hade varit en induktiv ansats, vilket innebär 
teorin utvecklas ifrån en tolkning av det empiriska resultatet (Bryman, 2011, s. 26,28).  
Eftersom vi skrivit på uppdrag fick vi ett antal frågeställningar rörande förhandsofferten 
presenterad för oss av uppdragsgivaren. Vi använde deras frågeställningar för att först definiera 
en problembakgrund och sedan formulera vår forskningsfråga. Vi undersökte om det fanns 
existerande teorier som kunde vara lämpliga för att undersöka vårt empiriska material. På ett 
tidigt stadium fann vi existerande teorier som var väl beprövade och som vi bedömde var 
aktuella för vår studie, dessa var organisationers köpbeslutsprocess och 6C. Vi bedömde att vår 
forskningsfråga kunde placeras in i de teorier och modeller vi fann och därmed kunde vi använda 
dessa teorier och modeller för att analysera vårt empiriska material på ett objektivt och neutralt 
sätt. Därmed valde vi en deduktiv ansats. Fördelarna med en deduktiv ansats är att studien blir 
objektivt och mer neutral, en nackdel är att det finns risk att studien missar nya intressanta objekt 
för forskningen på grund av att de befintliga teorierna format studien (Patel & Davidson, 2011, s. 
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23). Vi var medvetna om denna risk men vi bedömde att våra teorier var väl beprövade och 
utvecklade så denna risk ansåg vi vara liten. 

2.3 Perspektiv 
 
Det är möjligt att inta olika perspektiv på vår valda forskningsfråga. Exempelvis skulle vi kunna 
ha valt ett kundinriktat perspektiv, dock har vårt val av perspektiv styrts av att vi skriver på 
uppdrag. Under de inledande samtalen inför uppdraget framkom det att SSC önskade att vi 
granskade frågeställningen från deras perspektiv, därmed valde vi leverantörens perspektiv för 
denna studie. Detta innebar att studiens syfte och datainsamling utformades på ett sådant sätt att 
vi kunde få ett svar på vår frågeställning utifrån leverantörens perspektiv. 
 
Genom att vi tar leverantörens perspektiv och analyserar frågeställningen ur deras synvinkel 
hoppas vi med vår studie kunna skapa en förståelse hos andra företag i samma position och 
bransch för vilket värde eller roll förhandsofferterna har i beslutsprocessen hos deras kunder.  

2.4 Forskningsdesign 
 
Inom forskningsdesign delas undersökningsmetoderna in i två kategorier, kvantitativ metod och 
kvalitativ metod. Kvantitativ metod har vanligtvis ett deduktivt angreppssätt och fokuserar på 
prövning av teorier genom kvantifiering och mätning av data medan kvalitativ metod lägger 
större vikt på ord och att generera teorier, vilket innebär att den kvalitativa metoden tenderar att 
ha ett induktivt angreppssätt (Bryman, 2011, s. 40-41). Ett deduktivt angreppssätt innebär 
vanligtvis en kvantitativ studie, det finns dock exempel på undersökningar där kvalitativa 
metoder använts för att pröva en teori och inte för att generera en teori (Bryman, 2011, s. 41). 
 
Vårt uppdrag från SSC var att undersöka hur deras kunder värderar förhandsofferten och den 
bakomliggande orsaken till varför så få förhandsofferter leder till beställningar. Vi valde därför 
att använda en kvalitativ metod för vår studie. En kvantitativ metod var inte var aktuell för vår 
studie eftersom att vi inte ville mäta eller kvantifiera data utan vi ville undersöka och skapa en 
förståelse för ett fenomen. 
 
Vi har valt att använda oss av intervjuer som datakällor, detta då vi anser att intervjuer var den 
metod som skulle ge det bästa empiriska materialet att analysera utifrån vår valda frågeställning 
och syften. Andra möjliga datakällor ansåg vi vara ej användbara av olika skäl. Dokument och 
arkivmaterial kan vara svåra att hitta och svåra att få access till, direkt- och deltagande 
observation är tidsödande och kräver ett stort antal respondenter (Yin, 2007, s. 112).  
 
Fördelarna med intervjun som datakälla är att den ger insikter och upplevda kausala samband 
samt att den är målinriktad, nackdelarna är att det kan uppstå en skevhet på grund av dåligt 
formulerade frågor eller att respondenten ger de svar denne tror att intervjuaren vill ha (Yin, 
2007, s. 112). På grund av de fördelar med intervjun som nämnts ovan bedömde vi att intervjuer 
var den datakälla som bäst skulle skapa en djupare förståelse för den frågeställning vi valt.  
  



 14 

2.5 Insamling av data 
 
Eftersom våra respondenter var spridda över hela Sverige valde vi att göra vår datainsamling 
genom intervjuer över telefon. Fördelen med detta var att det blev liknande förutsättningar för 
alla intervjuer, nackdelen var att vi riskerade att missa information som respondenterna 
förmedlade med kroppsspråk och ansiktsuttryck (Bryman, 2011, s. 432-433).  Vi valde att göra 
semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerad intervju innebär att forskaren utgår från en lista 
med specifika teman som ska behandlas men respondenten får en frihet att utforma svaren efter 
eget huvud (Bryman, 2011, s. 415). De fördelar vi såg med semistrukturerade intervjuer var att 
de ger en struktur att utgå ifrån under intervjun, strukturen gjorde det lättare att föra samtalet 
framåt om respondenten inte gjorde det själv, strukturen gjorde det även lättare att jämföra och 
analysera respondenternas svar med varandras. 
 
Intervjuerna genomfördes på under veckorna 17-19 och samtliga 6 intervjuer genomfördes med 
samma upplägg. Båda författarna satt med under intervjun och intervjuerna genomfördes på de 
tider vi bokat in dem tillsammans med respondenterna. Före intervjun startade tillfrågades 
respondenterna om det gick bra att intervjuerna spelades in. Under intervjuerna ställde en av 
författarna samtliga frågor från intervjuguiden, som vi kommer att gå igenom i nästkommande 
kapitel, och var den som ledde samtalet.  Den andra författaren tog anteckningar under intervjun 
och gav den andre författaren stöd och feedback under intervjun genom textmeddelanden. 
Fördelen vi såg med detta upplägg var att intervjuerna genomfördes på ett likartat sätt vilket 
minimerade risken för att respondenterna svar varierade på grund av hur frågorna ställdes. 
Det fanns två skäl till att föra anteckningar under intervjuerna, dels för att ha dem som stöd under 
transkriberingen och analysen och dels som en backup utifall att inspelningen av något skäl 
skulle bli dålig eller avbrytas under intervjun. Att transkribera innebär att överföra från tal till 
skrift (NE.se, 2014). I praktisk mening innebär det att vi har spelat in intervjuerna och sedan 
lyssnat igenom inspelningen och skrivit av det som sägs ord för ord. I slutet av varje intervju fick 
den av författarna som förde anteckningar en möjlighet till att komplettera intervjun med frågor 
som den andre författaren kunde ha missat att ställa under intervjun.  
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Respondent Titel Yrkeserfaren-

het antal år 
Tid för 
intervjun 

Intervjuns 
längd i 
minuter 

Respondent 
A 

Kalkylchef 20+ 25/4 16.00 48 

Respondent 
B 

Inköpare 13 30/4 08.00 13 

Respondent 
C 

Projektinköpare 13+ 5/5 10.00 15 

Respondent 
D 

Projektsamordnare 30 6/5 09.00 20 

Respondent E Entreprenadingenjör 10+ 6/5 13.00 26 
Respondent F Biträdande 

arbetsledare 
2 6/5 15.00 12 

Figur 2 Översikt över respondenter och intervjuerna 

De sex intervjuer som genomfördes varierade i längd mellan 12-48 minuter med ett genomsnitt 
på 23 minuter. Denna variation hade två orsaker, dels så hade respondenterna olika lång 
erfarenhet från branschen och därmed mer eller mindre att berätta, och dels var vissa 
respondenter mer omständiga i sitt sätt att uttrycka sig på och behövde mer tid på sig för att 
kunna utveckla sina svar. 
 
Vi anser inte att den varierande längden på intervjuerna har påverkat studien negativt utan det 
blev resultatet av respondenternas bakgrund och erfarenhet samt att vi inte ville avbryta 
respondenterna under intervjun utan låta dem tala till punkt. De respondenter som hade en längre 
yrkeserfarenhet har haft mer information att delge än de som hade en kortare yrkeserfarenhet, 
därmed har deras intervjuer tagit längre tid i anspråk. Vi anser att även de som har haft kortare 
yrkeserfarenhet har delgett oss viktig information om än inte i lika stor omfattning som de med 
längre yrkeserfarenhet. Skillnaden i deras yrkeserfarenhet har gett oss olika långa intervjuer och 
samtidigt intressanta svar på våra frågor som berikar vår analys.  
 
Den längsta intervjun var den första vi genomförde. När vi transkriberat den intervjun samt gjort 
en snabb analys av dess innehåll fick vi några insikter vi tog med oss till de fem andra 
intervjuerna. Vi insåg att det problem vår uppdragsgivare upplevt med förhandsofferterna främst 
berörde de entreprenader som var i formen totalentreprenad. Därmed valde vi att även fråga de 
andra respondenterna om de trodde att antalet totalentreprenader skulle öka eller minska i 
framtiden. Vi insåg även att vi skulle förtydliga våra öppna frågor och göra dem mer ledande om 
respondenten hade svårt att förstå frågan eller formulera ett svar som var användbart i vår studie. 
Detta gjorde att de följande fem intervjuerna gick snabbare att genomföra. 
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2.6 Utformning av intervjuguide 
 
För att få en struktur att utgå ifrån under intervjuerna skapade vi en intervjuguide baserat på de 
teoretiska modeller vi valt. Vid konstruktionen av frågorna har vi även utgått ifrån de 
funderingar vår uppdragsgivare hade kring sina förhandsofferter samt studiens frågeställning och 
syfte. Vi valde att använde oss av så öppna frågor som möjligt för att få respondenterna att 
använda sina egna ord och att sedan ställa följdfrågor för att få en bättre förståelse i vissa fall. 
Fördelen med öppna frågor är att det bäddar för att intervjun blir mer av ett samtal och att 
respondenten använder sina egna ord för att förklara olika fenomen (Häger, B. 2007, s.55-57). 
Intervjuguiden inleddes med en fråga där respondenten ombads att beskriva sig själv och 
företaget denne jobbar på. 
1. Kan du beskriva din roll på företaget, din bakgrund och ge en kortfattad beskrivning av 
företaget? 
Syftet med denna fråga var dels att ge oss bakgrundsinformation om respondenten och det 
företag de arbetar på, och dels att få igång samtalet med en fråga som respondenten lätt kunde 
svara på. 
Intervjuguiden fortsatte med en fråga om respondentens inköpsprocess. 
2. Kan du beskriva hur er inköps/upphandlingsprocess ser ut? 
Syftet med denna fråga var att undersöka om deras inköpsprocess liknar den modell över 
organisationers köpbeslutsprocess som Kotler & Armstrong (2012) beskriver. 
Fråga tre handlar om hur respondenterna väljer sina leverantörer. 
3. Vilka kriterier är viktiga för er vid val av leverantör? 
Syftet med denna fråga var att undersöka om respondenterna utvärderar leverantörerna enligt 
samma kriterier som Cheraghi (2004) listar och om de skiljer sig åt mellan respondenterna. 
Fråga fyra och fem handlar om respondenternas syn på förhandsofferterna. 
4. Hur använder ni förhandsofferterna? 
5. Vilket värde har förhandsofferterna för er? 
Syftet med dessa frågor var att få en förståelse för hur respondenterna använder 
förhandsofferterna och vilket värde de har för dem i deras köpbeslutsprocess. 
Frågorna sex till åtta är ställda för att få relevanta svar till analysen med hjälp av 6C. 
6. Gör samtliga av era leverantörer förhandsofferter åt er? 
Syftet med den här frågan var att undersöka om det finns några skillnader mellan olika 
leverantörer och hur de jobbar med förhandsofferterna. 
7. Skulle ni vara beredda att betala för förhandsofferten? 
Syftet med denna fråga var att undersöka om respondenterna anser att förhandsofferten är en del 
av leverantörernas marknadsföring eller om det kan vara en tjänst de är beredda att betala för. 
8. Saknas det något i förhandsofferten idag? 
Syftet med denna fråga är att undersöka om förhandsofferten kan utvecklas för att skapa ett 
koncept. 
Fråga nio handlar om vilka leverantörer respondenterna väljer ut för att göra slutofferten. 
9. Hur väljer ni ut vilka leverantörer ni kontaktar för en slutoffert? 
Syftet med denna fråga var att få en förståelse för varför vissa leverantörer får göra en 
förhandsoffert men inte göra en slutoffert. 
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2.7 Val av respondenter 
 
För en kvantitativ undersökning faller det sig naturligt att använda sig av ett så kallat 
sannolikhetsurval. Denna urvalsmetod följer lagar och regler på ett tydligt sätt som passar att 
välja ut respondenter till storskaliga surveyundersökningar som är designade för att producera 
kvantitativ data (Denscombe, M, 2009, s. 52). Inom den kvalitativa forskningen finner flera 
forskare det svårt att använda sig av ett sannolikhetsurval. Detta eftersom det inte riktigt passar 
ihop med att en forskare exempelvis har små urvalsgrupper där det inte går att inkludera alla de 
typer som går att finna i populationen, eller så är forskaren inte tillräckligt bekant med de 
kännetecken som utmärker populationen för att kunna avgöra vilka som är lämpliga att ta med i 
urvalet. Dessa forskare tenderar istället att basera sitt urval på “icke-sannolikhetsurval” 
(Denscombe, M, 2009, s. 52).  
 
Att forskare gärna använder sig av icke-sannolikhetsurval vid en urvalsprocess inom en 
kvalitativ forskning är inget som innebär att det är något fel med att använda sig av ett 
sannolikhetsurval. Det finns dock välgrundade teoretiska skäl till varför kvalitativa forskare 
använder tekniker för icke-sannolikhetsurval och goda praktiska skäl till att kvalitativa forskare 
ägnar sig åt ett litet antal enheter i undersökningen (Denscombe, M, 2009, s. 52). Exempelvis så 
motiveras detta val genom att en forskningsprocess är mer en upptäcktsprocess än ett prövande 
av hypoteser (Denscombe, M, 2009, s. 52).  
 
Efter att vi fått vårt uppdrag från vår uppdragsgivare och att vi valt angreppssätt samt perspektiv 
för studien hade vi en ungefärlig bild av vilken typ av urval vi ville använda oss av, ett så kallat 
icke sannolikhetsurval med en teknik som kommer att vara ett subjektivt urval. Ett subjektivt 
urval innebär att urvalet “handplockas” för undersökningen. Termen används vid situationer då 
forskaren redan har en viss kännedom om de människor eller företeelser som ska undersökas, 
och forskaren medvetet väljer vissa av dem eftersom det anses troligt att just dessa ger mest 
värdefull data (Denscombe, M, 2009, s. 37). Anledningen till varför studien passar med det 
subjektiva urvalet är för att vi hade ett redan påtänkt urval som vi baserade på de avgränsningar 
vi har gjort samt den förförståelse vi hade. För att göra vårt subjektiva urval samarbetade vi med 
våra kontaktpersoner hos SSC. Vi ställde upp ett antal kriterier för vårt urval baserat på våra 
avgränsningar och den förförståelse vi hade. Dessa kriterier var att respondenterna skulle vara 
från Sverige, att de skulle ha fått förhandsofferter från SSC ett flertal gånger och till sist så skulle 
respondenterna inneha en position som innebar att de i sitt arbete berörs av frågor vi ville söka 
svar på. Syftet med dessa kriterier var att få fram respondenter som skulle kunna ge oss relevanta 
och informativa svar under intervjun. Utifrån dessa kriterier plockade sedan våra kontaktpersoner 
på SSC ut nio respondenter från sitt kundregister. Dessa nio respondenter har varit de vi valt att 
kontakta för en intervju. Målet var att få sex respondenter att ställa upp på intervju. Anledningen 
till att vi satt sex intervjuer som ett lämpligt antal var för att vi bedömde att det blev en tillräcklig 
mängd data som gick att analysera utförligt inom den tidsram som var satt. 
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2.8 Bortfall 
 
Det första bortfallet fick vi när vi skulle ta den första kontakten med respondenterna. Med detta 
menar vi den första kontakten i urvalsprocessen. Detta bortfall uppkom när en respondent inte 
svarade när vi försökte ta kontakt. Anledningen till att vi inte fick någon kontakt berodde på att 
respondenten inte var anträffbar eller att vi hade fel telefonnummer/fel kontaktperson. Det andra 
bortfallet skedde vid den första kontakten, respondenten svarade men kunde inte bestämma när 
intervjun skulle ske. Denne bad oss att maila intervjuguiden så att vi kunde bestämma en tid över 
mailen. Vi mailade intervjuguiden samt förslag på tider men fick inget svar av respondenten. 
Anledningen till att vi enbart kontaktade respondenten via mail var för att denne bad om detta 
vid telefonsamtalet eftersom han var svår att nå via telefon. Personen verkade vid samtalet som 
mycket upptagen och vi fick känslan av att han inte hade tid att genomföra en intervju vilket vi 
inte heller ville pressa honom till.   
 
Det tredje bortfallet fick vi när vi kontaktade en av de tilltänkta respondenterna men blev 
hänvisade till en annan kontaktperson då respondenten ansåg att den person denne hänvisade till 
skulle kunna ge bättre svar på våra frågor. Den nya kontaktpersonen svarade och ställde även 
upp på intervju, men när intervjun väl skulle genomföras så hade respondenten blivit inbokad på 
ett krismöte vilket resulterade i ingen intervju. Eftersom vi vid det laget redan hade sex 
genomförda intervjuer beslutade vi att räkna denna som bortfall då vi började få tidsbrist. Totalt 
sett blev det sex intervjuer av nio respondenter. 

2.9 Databearbetning 
 
Samtliga intervjuer gjordes över telefon och de spelades in med hjälp av en diktafon på en av 
författarnas mobiltelefon. Kort efter att intervjuerna hade genomförts har de transkriberats till 
text medan de var färskt i minnet. Transkriberingen har genomförts med hjälp av sidan 
otranscribe.com, där hastigheten på inspelningen kunde anpassas och snabbkommandon kunde 
användas för att pausa och starta inspelningen. Fördelarna med att spela in intervjuerna och 
sedan transkribera dem är att respondenternas ordalag och uttryckssätt bibehålls (Bryman, 2011, 
s. 429). I transkriberingen lades det stor vikt på innehållet och orden för att vi ville fokusera på 
vad som sades och inte hur det sades. Dock har vissa pauseringar tagits med för att kunna återge 
respondenternas svar på ett så ordagrant sätt som möjligt. 
 
Efter att transkriberingen gjorts sammanfattades intervjuerna var för sig med vår intervjuguide 
som bas. Denna sammanfattning bearbetades till en mer löpande och lättläst text som 
kompletterades med direkta citat från respondenterna innan det lades in i empiriavsnittet. 
Respondenternas svar presenterades separat för att vi ville göra det lättare att följa varje enskild 
respondents svar och tankegångar.  
 
Det empiriska materialet har sedan analyserats utifrån de två teoretiska modeller vi presenterat i 
teoriavsnittet. Analysen har delats upp i två delar, en del för var och en av de två teoretiska 
modeller vi presenterat. De viktigaste aspekterna och de skillnader och likheter som fanns i 
respondenternas svar jämfördes och analyserades med teorin som grund. För att skapa en bättre 
överblick över hur respondenterna resonerade kring kriterier vid val av leverantör gjorde vi ett 
diagram där samtliga respondenters olika kriterier togs med. 
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2.10 Etiska aspekter 
 
Vi har haft fyra etiska principer vi förhållit oss till under arbetet med denna uppsats, 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2011, 
s. 131-132). Under det inledande mötet med vår uppdragsgivare SSC diskuterades dessa etiska 
principer utifrån den undersökning vi enades om att vi skulle göra. För att vi skulle få fram ett 
trovärdigt empiriskt resultat beslöt vi tillsammans med SSC att samtliga respondenter i studien 
skulle vara anonyma. Detta för att respondenterna skulle kunna tala mer fritt utan att deras 
relation till SSC kunde påverkas och för att understryka att vi var oberoende undersökare. 
Konfidentialitetskravet, insamlade uppgifter om deltagare och deras personuppgifter ska 
behandlas konfidentiellt (Bryman, 2011, s. 131-132). Informationskravet, berörda deltagare i 
studien ska informeras om studiens syfte, dess frivillighet och vilka moment som ingår i studien 
(Bryman, 2011, s. 131-132). Respondenterna har som informationskravet säger vid första 
kontakt via mail informerats om studiens syfte och bakgrunden till studien. I enlighet med 
konfidentialitetskravet och informationskravet så informerade vi de tilltänkta respondenterna när 
vi sedan kontaktade dem per telefon om studiens upplägg, varför deras deltagande var viktigt för 
studien och att deras medverkan var anonym och om vad deras bidrag skulle användas till. 
Före intervjun har respondenterna fått intervjuguiden skickade till sig via mail. 
Samtyckeskravet säger att deltagarna i studien bestämmer själva över sin medverkan i studien 
(Bryman, 2011, s. 131-132). De respondenter som valde att delta i studien fick i enlighet med 
samtyckeskravet i början av varje intervju ta ställning till om det gick bra för dem att vi spelade 
in intervjun, samtliga respondenter godkände att intervjun spelades in. Det insamlade materialet 
har endast vi som författare haft tillgång till. Nyttjandekravet säger att de insamlade uppgifterna 
endast får användas i den aktuella studien (Bryman, 2011, s. 131-132). Vi som författare kommer 
inte att sprida det insamlade materialet vidare eller använda det för något annat än denna studie 
så således är nyttjandekravet uppfyllt. 

2.11 Access 
 
För att kunna genomföra vår studie har det varit nödvändigt att vi haft god access till information 
från SSC, detta för att vi skulle kunna få den information vi behövde från företaget såsom 
bakgrundsinformation om SSC samt tillgång till information om lämpliga respondenter. Det är 
väldigt viktigt att ha en god access hos ett företag om projektarbetet skrivs på uppdrag. Ifall 
accessen är dålig eller obefintlig riskerar det en skevhet i arbetet som blir svår att försöka 
stabilisera. Under arbetets gång har vi haft god access från SSC. De har försett oss med värdefull 
information och data som hjälpt oss att utföra studien. Det stöd vi fått har till mestadels varit 
material över kunder, information om hur upphandlingsprocessen ser ut hos de flesta företag 
inom byggbranschen, samt stöd i form av kontor, telefon, konferensrum och dylikt.  
Vi har även blivit bra bemötta under hela arbetets gång och haft en bra dialog med SSC.  
Hade vi haft en sämre kontakt till SSC så hade det mest troligt påverkat vårt arbete negativt på så 
sätt att vi haft svårare att få tag på relevant information samt rätt kunder för undersökningen, och 
som tidigare nämnt, skapat en skevhet i arbetet.  
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2.12 Källkritik 
 
Vi har under detta arbete använt oss övergripande av sekundära källor. Med sekundära källor 
menas alltså information från andra forskare och studielitteratur (Patel & Davidson, 2011, s. 68). 
De primära källor som vi tagit del av är då den informationen som vi samlat in genom våra egna 
semistrukturerade intervjuer. 
 
En forskare bör vara källkritisk till olika vetenskapliga dokument för att kunna göra en 
bedömning om fakta eller upplevelser är sannolika (Patel & Davidson, 2011, s. 68). Även hur, 
var och när dokumenten blivit anstiftade är en viktig del att se över eftersom det också berör 
relevansen i dokumentet. Vi anser att de källor som använts i detta arbete har god relevans, god 
kvalitet samt är aktuella. Både litteraturen och de vetenskapliga artiklarna som använts är 
skapade av större institutioner. 

2.12.1 Källkritik - sekundära 
 
Det mesta av det material vi har tagit del av är relativt nytt för oss vilket kan anses som en 
begränsning med sekundärkällorna. Detta eftersom det är relativt tidskrävande att sätta sig in i 
nytt material vilket har begränsat oss att inte kunna ta del av källorna så ingående som vi hade 
velat. De fördelar som uppkommer i och med att vi använt oss av sekundära källor är att det är 
dels har blivit mer kostnadseffektivt, både tidsmässigt och ekonomiskt. En annan fördel med 
sekundära källor är tillträdet till data, dokumenten innehåller stora mängder information 
(Denscombe, M, 2009, s. 316). Även beständigheten i datan är värt att nämna, med detta menas 
då en datakälla som är tillgänglig för offentlig granskning (Denscombe, M, 2009, s. 316). 
Vi har använt två stycken teoretiska modeller som är välkända och beprövade inom 
företagsekonomiska ämnesområden. Modellerna är organisationers köpbeslutsprocess och 6C.  
Båda modellerna är utvecklingar av relativt gamla modeller. Att använda gamla modeller kan i 
vissa fall innebära en risk gällande aktualiteten. Vi valde därför att söka efter uppdaterade 
modeller som hade vidareutvecklat tankegångarna från de gamla modellerna på ett bra sätt för att 
få en teoretisk grund som hade en hög relevans inom vår egen forskning. De två huvudkällorna 
till de två modeller vi använt har varit från facklitteratur, dels Principles of Marketing av Kotler 
& Armstrong (2012) och dels Sales promotion: How to create, implement and integrate 
campaigns that really work av Cummins & Mullin (2002). För att stärka upp dessa modeller och 
ge dem en ökad teoretisk tyngd har vi valt komplettera dessa modeller med andra källor i form 
av vetenskapliga rapporter och annan facklitteratur. 

2.12.2 Källkritik - primära 
 
Den primära informationen som samlats in har vi en mycket bättre översikt över i denna studie 
eftersom det är vi som har arbetat fram den. Exempel på primära källor är (ljud) inspelningar, 
(text) skriftliga dokument, dagböcker, protokoll etc., (siffror) statistik eller kvantitativ data. 
(Denscombe, M, 2009, s. 310). I vårt fall så är den primära källan baserad på ljud, detta innebär 
de intervjuer som spelats in. Eftersom en del frågor vi ställde under intervjuerna berör hur 
byggbolagen arbetar och resonerar internt för vissa val de gör när de upphandlad leverantörer 
fanns det en risk för att vissa av respondenterna av konkurrensskäl inte ville delge viss 
information. Detta för att inte avslöja för mycket hur de arbetar med exempelvis 
förhandsofferterna. För att undvika att få skeva svar av respondenterna har vi valt att inte ange 
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namn och företag. Den fråga som rör att deltagarna lider någon form av skada aktualiseras även 
när det gäller hur man håller sina data konfidentiella. Bryman (2011) säger att 
undersökningspersonernas identitet, och vem som har sagt vad, ska behandlas på ett 
konfidentiellt sätt. Detta krav innebär att det inte ska gå att identifiera undersökningspersonerna 
då resultatet publiceras (Bryman, 2011, s. 133) Dock innebär detta att studien eventuellt inte blir 
lika intressant och det blir svårare att relatera till verkligheten, vi valde ändå att ta den risken. 

2.12.3 Litteratursökning 
 
Vi började vår litteratursökning med att undersöka om det fanns tidigare uppsatser eller 
avhandlingar gjorda på detta fenomen. Denna sökning gjordes i Digitala Vetenskapliga Arkivet 
(DiVA). De sökord vi använde vid denna sökning är följande: 
 
Byggprocessen, förhandsoffert, köpbeslutsprocess, organisationers köpbeslutsprocess, 
organizational buying behavior, organizational buying, building process. 
 
Vi hittade några uppsatser som behandlade frågeställningar som delvis liknade vår men som 
antingen inte hade tittat på just byggbranschen eller inte hade valt att titta leverantörens roll i 
byggprocessen. Vi läste igenom sammanfattningen på dessa uppsatser och valde ut några som vi 
tittade närmare på. Vi fann en del intressanta uppslag på möjliga teorier i de uppsatser vi tittade 
närmare på. Vi valde då att gå igenom deras teorireferenser och granska dem för att se om de 
hade en tillräckligt hög trovärdighet och aktualitet. Delar av de teorier vi hittat i dessa uppsatser 
har använts i vår studie. Vi valde att komplettera den teori vi hittat i uppsatserna med 
vetenskapliga artiklar. Dessa sökte vi i Business Source Premier (EBSCO). 
De sökord som användes vid denna sökning var: 
 
Supplier choice, supplier evaluation, purchase, buying process, buying behavior, business 
buying process, 4C, marketing mix, new marketing mix. 
 
Dessa sökord kombinerades på olika sätt för att minska ner antalet träffar. Under granskningen 
av de artiklar vi hittat har vi så långt det varit möjligt försökt att även titta på de referenser som 
fanns i artiklarna. Detta för att komma så nära grundkällan som möjligt och få en bättre 
förståelse för utvecklingen inom forskningen. Utöver detta har vi i viss mån använt oss av 
facklitteratur och kurslitteratur. Den facklitteratur vi använt är skriven av etablerade forskare 
inom sina områden vilket vi anser gör dem tillförlitliga. Den kurslitteratur vi använt är 
kurslitteratur som Handelshögskolan vid Umeå Universitet valt ut vilket vid anser gör dem 
trovärdiga. I problembakgrunden har vi använt oss av rapporter från olika organisationer för att 
förklara bakgrunden till problemet. De organisationer som gett ut dessa rapporter, Boverket, 
Nybyggarkommissionen och Sveriges Byggindustrier kan ha skäl till att utforma rapporten så 
den stämmer överens med deras åsikt i vissa frågor, vilket skulle minska deras tillförlitlighet. 
Vi har dock använt dessa rapporter för få fram fakta i form av statistik och för att få insikt i 
debatten om bostadsbyggande i Sverige. Vi anser att de rapporter vi använt har varit tillförlitliga 
och tillräckligt objektiva i dessa frågor för att vi skulle kunna använda dem i 
problembakgrunden. 
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2.13 Bedömningskriterier 
 
För att forskningen ska vara trovärdig måste den på ett eller annat sätt visa att fynden grundar sig 
på metoder och tillvägagångsätt som är erkända för att vara en utgångspunkt för god forskning 
(Denscombe, M, (2009), s. 378). De ramar som oftast använts är för att bedöma om en kvalitativ 
forskning har bra validitet, tillförlitlighet och överförbarhet (Denscombe, M, (2009), s. 378-379). 
Det är svårt att bedöma trovärdigheten i en kvalitativ rapport genom att använda sig av dessa fyra 
kriterier som utgångspunkter. Exempelvis är det i princip omöjligt att upprepa forskningen för att 
kunna kontrollera kvaliteten på forskningen eftersom det inte går att kopiera en social inramning 
(Denscombe, M, (2009), s. 379). Med detta menas att det är svårt att samla alla respondenter en 
gång till och få exakt samma svar från dessa personer. Tiden förändrar många saker och ting 
vilket innebär att respondenternas svar kan ändras eftersom de kan ha ändrat sina tankar och 
åsikter efter att de blev intervjuade första gången.  
 
En annan aspekt till att det tenderar att vara svårt att kopiera en kvalitativ forskning rakt av är för 
att forskaren blir nära involverad i insamlingen och analysen av datan - så nära involverad att 
möjligheten för någon annan forskare att kunna producera identisk data och komma fram till 
identiska slutsatser är i princip omöjlig (Denscombe, M, (2009), s. 379). Enligt Bryman(2011) 
anser vissa kvalitativa forskare att de undersökningar som de genomför borde bedömas eller 
utvärderas på grundval av andra kriterier än dem som används inom kvantitativforskning 
(Bryman, 2011, s. 52).  

2.13.1 Validitet 
 
Med validitet menas att den som granskar ser på noggrannheten och exaktheten i det data som 
varit föremål för insamling. Även lämpligheten i den insamlade datan granskas så att den lätt kan 
kopplas till vilken typ av forskningsfråga som uppsatsen utgår från. Den grundläggande frågan 
är: “är data rätt typ för att undersöka ämnet och har data uppmätts på ett riktigt sätt?” 
(Denscombe, M, (2009), s. 378). Forskningsfrågans karaktär baseras i detta fall på att försöka ta 
reda på värdet av förhandsofferterna för kunderna. Den data som insamlats är lämplig eftersom 
respondenterna är utvalda av företaget efter våra kriterier för att kunna få så relevanta svar som 
möjligt inom det berörda ämnet.  

2.13.2 Tillförlitligheten 
 
Tillförlitligheten är ett mått på huruvida ett forskningsinstrument är neutralt till sin verkan och 
om det skulle vara konsekvent ifall det användes vid en rad olika tillfällen (Denscombe, M, 
(2009), s. 378). Med detta menas att om undersökningen skulle genomföras på samma sätt vid ett 
flertal tillfällen, kommer då utfallet vara desamma vid varje tillfälle? Ifall utfallet är desamma så 
anses mätningsstrategin och instrumentet som tillförlitligt. Detta kan vara svårt vid en kvalitativ 
undersökning eftersom en respondents svar vid en intervju kan vid ett nytt intervjutillfälle vara 
något helt annat. Respondenten kan under tidsperioden som har gått mellan intervjuerna har 
blivit påverkad av exempelvis en händelse och ändrat åsikt. Slutsatsen är att det är svårt att 
genomföra en kvalitativ intervju två eller fler gånger och få ett identiskt resultat.  
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2.13.3 Överförbarhet 
 
 
Överförbarhet innebär att resultatet kan appliceras i andra liknande sammanhang eller kontexter 
(Bryman, 2011, s. 353). Genom att den kvalitativa forskningen fokuserar på djup istället för 
bredd kan en fyllig redogörelse och en noggrann beskrivning av resultatet underlätta 
bedömningen av resultatets överförbarhet till andra miljöer (Bryman, 2011, s. 355). 
Det handlar om forskningsfyndens förmåga att förklara, eller förekomma i, liknande företeelser 
på en allmän eller universell nivå snarare än att vara något unikt för det/de olika fallen som 
forskningen undersökte (Denscombe, M, (2009), s. 379).  
 
Överförbarheten kopplat till vår forskning blir då hur väl vi kan överföra de resultat och 
slutsatser vi tagit fram till en annan bransch eller företag. En upphandlingsprocess är något som 
de flesta företag idag använder sig av vilket gör att andra branscher och företag kan applicera 
våra resultat och slutsatser till ett liknande problem. Vår studie är avgränsad till 
materialleverantörer till byggbolag, vi anser att resultatet kan överföras till leverantörer som 
tillhandahåller personal, exempelvis rörmokare, snickare eller plåtslagare. Dessa leverantörer 
upphandlar byggbolagen på samma vis som materialleverantörerna så det finns stora likheter i 
hur de påverkas av byggbolagens köpbeslutsprocess. 
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3.0 Teori 
3.1 Organisationers köpbeslutsprocess 
 
För att vara framgångsrika måste företag som säljer sina produkter eller tjänster till andra företag 
förstå hur köpbeteendet hos deras kunder ser ut. När ett företag ska göra ett inköp är det många 
faktorer som är avgörande i beslutet. Vilka deltagare kommer att vara aktiva, vad finns det för 
influenser och vilka köpsituationer kommer att dyka upp? En köpprocess hos företag är 
dessutom ofta väldigt styrd av policys, procedurer och pappersarbeten som ska genomföras 
(Sheth & Mittal, 2004, s. 333). När vi inledde vår sökning efter existerande teori som passade in 
på vår forskningsfråga fann vi att det fanns en likhet mellan organisationers köpbeslutsprocess 
och upphandlingsprocessen beskriven i figur 1. Det innebar att vi såg att modellen för 
organisationers köpbeslutsprocess kunde vara användbar för att analysera vår insamlade data för 
att få ett bra svar på vår forskningsfråga. 
I mitten av 1960-talet växte intresset för att studera och förstå organisationers köpbeslutsprocess 
(Johnston & Lewin, 1996, s. 2). Webster (1965, s. 375) introducerade en modell för den 
industriella köpbeslutsprocessen som bestod av fyra steg, problemerkännande, köpansvar, 
sökprocessen och valprocessen. Robinson, Faris och Wind presenterade 1967 en modell för 
köpbeslutsprocessen hos organisationer som bestod av åtta olika steg (Johnston & Lewin, 1996, 
s. 2). Dessa steg är samma steg som Kotler & Armstrong beskriver i sin modell nedan (Kotler & 
Armstrong, 2012, s. 210) 
Organisationers köpbeslutsprocess är en modell som Kotler & Armstrong beskriver som åtta 
olika steg. Varje gång ett nytt inköp ska göras går köparen och andra intressenter igenom 
processens åtta olika steg tillsammans (Kotler & Armstrong, 2012, s. 197). Nedan kommer en 
beskrivning göras av dessa åtta steg och deras påverkan på köpprocessen hos ett företag. 
 
 

 
Figur 3 Organisationers köpbeslutsprocess (Kotler & Armstrong, 2012, s. 198) 

Problemerkännande	   Allmän	  behovs	  
beskrivning	   ProduktspeciIikation	  

Leverantörssökning	  Förslag	  från	  
leverantör	  Val	  av	  leverantör	  

Beställningsspec.	   Utvärdering	  av	  köp	  
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3.1.1 Problemerkännande  
 
Det första steget i figur 2 innebär situationen när företaget upptäcker ett behov eller ett problem 
som kan lösas av en specifik produkt eller en tjänst. Denna upptäckt kan uppkomma genom både 
intern och extern stimulans hos ett företag (Kotler & Armstrong, 2012, s. 197). Till exempel så 
kan ett byggföretag få ett uppdrag av en kund att bygga en skola. Byggföretaget producerar inte 
sina egna produkter utan har ett behov att beställa exempelvis fönster och dörrar till bygget av 
skolan från ett snickeriföretag. Stimulansen är då intern hos byggföretaget eftersom de inte kan 
göra klart uppdraget om de inte köper in produkterna från exempelvis ett snickeri som tillverkar 
just dessa produkter. Om en säljare skulle ringa till byggföretaget och erbjuda ett bra pris eller en 
bättre produkt än vad det snickeri som var tilltänkt från början kan erbjuda så är stimulansen 
extern. 

3.1.2 Allmän behovsbeskrivning 
 
När företaget har upptäckt att det finns ett behov så kommer nästa steg i köpprocessen. Detta 
steg är “den allmänna behovsbeskrivningen” som beskriver karaktären och kvantitet av 
produkten som är efterfrågad (Kotler & Armstrong, 2012, s. 197). När det gäller 
standardprodukter så menar Kotler och Armstrong att det inte dyker upp några specifika 
problem. När det däremot kommer till produkter som är mer komplexa kan problem som 
trovärdighet, hållbarhet och pris hos produkten tillkomma (Kotler & Armstrong, 2012, s. 198).  
Vid komplexa inköp kan det krävas att köparen samarbetar med personer som har teknisk eller 
produktspecifik kunskap, till exempel ingenjörer eller användare av produkten (Webster, 1965, s. 
372). 
 
En annan anledning till att ett företag väljer eller påverkas att göra ett inköp är naturen av 
inköpets karaktär. Denna karaktär kan även definieras som “köpklass” vilket menas med 
betydelsen av beslutet i begrepp som exempelvis upplevd risk, signifikans och produktens 
komplexitet men även tidspressen som beslutsfattarna möter (Sheth & Mittal, 2004, s. 334).  
 
Sheth & Mittal (2004) delar upp beskrivningen av produkten eller tjänsten i tre delar: upprepade 
inköp, modifierat inköp och nytt inköp (Sheth & Mittal, 2004, s. 334). Med det upprepade 
inköpet menas att inköpet har utförts tidigare och att det finns ett återkommande behov av 
produkterna eller tjänsterna. Företaget gör exempelvis återkommande inköp från samma 
leverantör av arbetskläder eller kontorsmaterial (Sheth & Mittal, 2004, s.334). Modifierat inköp 
menas att precis som upprepande inköp så finns det ett återkommande behov av en produkt eller 
tjänst men att det dock kan finns avvikelser. Det kan exempelvis saknas specialfunktioner som 
företaget eftersöker i produkten. Nytt inköp är precis som det låter, det har alltså identifierats ett 
behov av en helt ny produkt (Sheth & Mittal, 2004, s. 334).  

3.1.3 Produktspecifikation 
 
Specificering av produkten är det tredje steget i figur 2. Detta steg innebär att köparen helt enkelt 
försöker att få ner kostnaden på produkten genom att analysera de material som den består av 
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och hur hela tillverkningsprocessen går till. Analysen avgör sedan om det finns vissa material 
som till exempel kan ersätta med ett billigare material eller om det går att tillverka produkten på 
ett mindre kostsamt sätt (Kotler & Armstrong, 2012, s. 198). Produkt specifikation eller 
aktiviteten “produktvärdesanalys” är ett tillvägagångsätt som är positivt både för köparen och 
säljaren. Köparen kan reducera onödiga kostnader och säljaren kan komma fram till nya 
tillverkningsprocesser som lockar nya kunder men även minskar tillverkningskostnader (Kotler 
& Armstrong, 2012, s. 197).  

3.1.4 Leverantörssökning 
 
När köparen gått igenom dessa fyra första steg så är det dags att välja vilken typ av leverantör 
som ska användas i och med köpet. För att genomföra denna sökning kan köparen använda sig 
av flera tillvägagångssätt. Köparen kan exempelvis söka i produktkataloger, besöka mässor, prata 
med inköpare på andra företag, prata med personal i den egna organisationen eller prata med 
säljare hos olika leverantörer (Webster, 1965, s. 373). 
 
Leverantörssökningen görs ofta på rutin och med likartade metoder varje gång. Förändringar i 
rutinerna sker om en leverantörssökning misslyckas, så länge köparen hittar det antal och den typ 
av leverantörer denne söker förändras inte köparens inköpsrutiner (Webster, 1965, s. 373). Om 
det är en ovanlig eller komplex produkt köparen söker efter så kommer köparen att lägga ner mer 
tid på att söka information om vilken leverantör som kan bäst uppfylla kraven (Kotler & 
Armstrong, 2012, s. 198).  

3.1.5 Förslag från leverantörer 
 
När köparen har kontaktat den eller de leverantörer som är intressanta är det dags för det femte 
steget i köpbeslutsprocessen. Vissa leverantörer hänvisar kunden till hemsidan andra kan skicka 
en prototyp på produkten och ibland skickar köparen ut en anställd på företaget att möta 
leverantören (Kotler & Armstrong, 2012, s. 198). Ett annat sätt som leverantörerna kan nå 
köparen är genom att skapa en offert som de i sin tur skickar tillbaka till köparen på vilket 
material som kommer att användas, hur mycket tid som krävs och hur mycket det kommer att 
kosta (Kotler & Armstrong, 2012, s. 198). 
Ett förslag eller en offert är något som ska locka köparen. Offerten ska ses som ett 
marknadsföringsverktyg. Kotler & Armstrong (2012) menar att det inte bara är ett tekniskt 
dokument som består av siffror. Offerten ska stå ut och vara det bästa alternativet i en 
konkurrenssituation (Kotler & Armstrong, 2012, s. 198). 

3.1.6 Val av leverantör 
 
Valet av leverantör är steget när köparen bestämmer vilken eller vilka leverantörer som kommer 
att användas. I princip alla organisationer och företag, stor som små, har någon typ av avdelning 
som figurerar som beslutsfattare (Sheth & Mittal, 2004, s. 338). När företaget som ska köpa in 
produkten eller tjänsten så går de igenom de offerter och förslag som kommit in under den 
angivna perioden. För att kunna välja det bästa alternativet måste de göra en jämförelse mellan 
de olika företagen. Ibland är kanske inte priset alltid det viktigaste konkurrensmedlet utan 
köparen kan till exempel se över företagets rykte, leveranstider, service och kvaliteten på 
produkten (Cebi & Bayraktar, 2003, s. 395).  
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Innan köparen gör sitt val kan de ibland försöka att förhandla med den utvalda 
leverantören/leverantörerna för att få ner priset ytterligare. Ofta föredrar köparen att använda sig 
av ett flertal leverantörer för att undvika att vara beroende av en specifik (Kotler & Armstrong, 
2012, s. 199). 
 
Vilka kriterier som anses viktiga vid val av leverantör har förändrats på senare år.  
Detta på grund av att konkurrensen och globaliseringen har ökat (Cheraghi et. al, 2004, s. 91).  
Idag är följande kriterier de 10 vanligaste: Kvalité, leverans, pris, servicereparationer, teknisk 
kapacitet, produktionskapacitet, finansiell styrka, ledning & organisation, pålitlighet och 
flexibilitet (Cheraghi et. al, 2004, s. 97). 

3.1.7 Beställnings specifikation 
 
Beställningsspecifikation innebär ett slutgiltigt bevis på att beställningen är gjord. Kotler & 
Armstrong (2012) skriver att det är i den specifikationen som en lista på vad som ska beställas, 
när det ska beställas och hur mycket som ska beställas. Det kommer även att finnas med viktiga 
punkter om t.ex. information om reklamation och garantier (Kotler & Armstrong, 2012, s. 199).  
Idag är det mer och mer vanligt att större köpare använder sig av något som kallas för 
“leverantörsstyrda lager”. Detta innebär alltså att köparen lämnar över ansvaret över beställning 
och inventering till leverantören (Kotler & Armstrong, 2012, s. 199). I sin tur blir det då enklare 
för nyckelleverantörer att dela försäljnings- och inventerings information mellan varandra. När 
kunden eller köparens lager börjar sina så upptäcker leverantören det och kan då ha ett 
kontinuerligt flöde in på deras lager så att de inte riskerar att lagret töms utan att de fylls på 
(Kotler & Armstrong, 2012, s. 199).   

3.1.8 Utvärdering av köp 
 
Sista steget i köpprocessen innebär att köparen ser över och utvärderar leverantörens utförande. 
Köparen kan i vissa fall kontakta kunder och höra deras åsikt om t.ex. leveranstider (Kotler & 
Armstrong, 2012, s. 199).  Detta steg är till för att köparen ska kunna göra en överläggning om 
de är nöjda med leverantören eller om de väljer att avsluta samarbetet eftersom det inte alls har 
fungerat.  
 
Kotler & Armstrong trycker på att processen som är beskriven ovan är anpassad för en standard 
nivå. I verkligheten så är denna process mycket mer komplex. Flera steg skulle bli komprimerade 
och vissa tom förbikopplade. Varje organisation har en egen köpprocess och varje köpsituation 
har unika förfrågningar (Kotler & Armstrong, 2012, s. 199).   
 
  



 28 

3.2 Den nya marknadsföringsmixen 
 
De flesta som är har läst eller arbetar inom områden som behandlar företagsekonomi är väl 
insatta i uttryck som exempelvis marknadsföringsmixen och de 4P: na. De 4P: na innebär pris, 
produkt, plats och påverkan (Jobber & Fahy, 2009, s. 9-10). Dessa fyra är olika faktorer som 
påverkar kundens val av en produkt eller tjänst. Dessa 4P: n är viktigt för företag att hantera för 
att kunna möta sina kunders behov (Jobber & Fahy, 2009, s. 9-10). 4P har dock fått en del kritik 
genom åren, främst för att de anses vara för internt orienterade och att de inte är kundorienterade 
(Constantinides, 2006, s. 413). För att ersätta 4P har en modell som kallas 4C (cost, concept, 
channel och communication) tagits fram (Bruner, 1989, s. 73). Syftet med denna modell är att 
bredda marknadsföringsmixen så den blir användbar i varierande marknadsföringssituationer 
(Bruner, 1989, s. 75). Cummins och Mullin (2002) har efter Bruner (1989)  utvecklat denna 
modell ännu ett steg. De har tagit upp ett nytt uttryck som kallas för “Den nya 
marknadsföringsmixen”. Med detta uttryck menar de 6C - cost, convenience, concept, 
communication, customer relationship och consistency. Hela konceptet innebär att en leverantör 
bör kunna matcha vad kunderna behöver, vill ha och förväntar sig av en lösning på deras 
problem (Cummins & Mullin, 2002, s. 11). De 6C: na är alltså ett koncept som företag ska ha i 
åtanke när de funderar över vad de ska erbjuda kunderna - ur kundens synvinkel (Cummins, & 
Mullin, 2002, s. 12). 
 

 
Figur 4 6C-modellen (Cummins & Mullin, 2002, s. 11-12) 
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De 6C: na anser vi kan appliceras på den del av upphandlingsprocessen i figur 1 som berör 
förhandsofferter och slutofferter. När vi fann modellen för 6C under vår litteratursökning såg vi 
att den kunde fungera som ett bra stöd för att analysera vår insamlade data och ge oss bra 
slutsatser kring våra syften med studien. Vi såg även att 6C och organisationers 
köpbeslutsprocess går hand i hand och vi har sett 6C som en del av organisationers 
köpbeslutsprocess i vår studie.  

3.2.1 Cost - kostnad 
 
Kostnaden ses av kunderna ur ett perspektiv som innehåller värderingar. Värderingsperspektivet 
är personligt och inkluderar kvalitet av bedömningar som påverkar individens liv (Cummins, & 
Mullin, 2002, s. 12). Exempelvis kan tid vara en kostnad. Att resa innebär en kostnad för en kund 
vilket innebär att resan ska gå så snabbt och smidigt som möjligt. Detta för att kunden ska kunna 
se ett värde i att utföra resan (Cummins, & Mullin, 2002, s. 12). Att använda termen “kostnad” 
istället för “pris” är mer passande eftersom “kostnad” innebär hela uttrycket - kostnad för 
produkten, kostnad för att resa till affären och kostnaden i tid för kunden att gör inköpet (Bruner, 
1989, s. 74). 

3.2.2 Convenience of buying - Bekvämlighet 
 
Bekvämligheten ersätter det P som står för plats inom marknadsföringsmixen. Kunder är lata och 
bekväma av naturen. Bekvämlighet kan vara en mix av olika faktorer som öppettider, plats, hur 
betalningen fungerar etc. (Cummins, & Mullin, 2002, s. 12).  
Företagen ska visa för kunden att de kan erbjuda den snabbaste, lättaste och billigaste lösningen 
på deras problem (Dev & Schultz, 2005, s. 22). Detta bör alla marknadsförare ta i beaktning när 
de planerar exempelvis en ny reklamkampanj. För att kunna möta sina kunders behov så bör 
företag planera så att det är så enkelt och bekvämt som möjligt för kunderna att göra sina inköp 
(Lauterborn, 1990, s. 26).  

3.2.3 Concept - Koncept 
 
I begreppet koncept ingår de produkter, tjänster och idéer som tillsammans bildar den vara 
kunden ser. Konceptet kan vara en blandning av produkt och tjänst. De flesta produkter som säljs 
erbjuder någon typ av tjänst i och med köpet (Bruner, 1989, s. 73-74). Exempelvis vid köp av 
fönster kanske försäljaren erbjuder en tjänst att montera in fönster eller transportera av dem till 
kunden. Kvaliteten och lämpligheten för ändamålet av begreppet antas vara rätt. Till exempel så 
är en garanti eller rätt till en reklamation taget för givet vid ett köp (Cummins, & Mullin, 2002, s. 
12). Istället för att erbjuda kunden en produkt som denne måste anpassa sig till så ska produkten 
anpassas till en färdig lösning för kundens behov (Dev & Schultz, 2005, s. 19-20). Märket på en 
produkt eller tjänst är ofta huvudsakligen en konsolidering av konceptet till ett enkelt sätt att 
komma ihåg det för kunden (Cummins, & Mullin, 2002, s. 12).  

3.2.4 Communication - kommunikation 
 
Kommunikation innebär hur ett företag ska kommunicera ut produkter och tjänster till sina 
kunder. Det är viktigt att kunna matcha känslan av märket med rätt erbjudande samt en god 
kommunikation ut till kunderna (Cummins, & Mullin, 2002, s. 12).  
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Idag är det viktigt att kunna förse kunden med rätt information om rätt produkt och vid rätt 
tillfälle (Dev & Schultz, 2005, s. 20). Kunder kommer inte att köpa produkter som är tråkiga, 
svåra att förstå, eller ett koncept som de inte kan jämföra mot vad det brukar vanligtvis använda. 
Kommunikationen kommer från kunden, bra marknadsföring ska skapa en dialog med kunden 
för att uppnå ett samarbete mellan kunden och företaget (Lauterborn, 1990, s. 26). 

3.2.5 Customer relationship - kundrelationer 
 
Kunder förväntar sig att bli behandlade med respekt vid alla tillfällen, de förväntar sig att alla 
frågor som de har blir besvarade och alla problem kommer att lösas (Cummins, & Mullin, 2002, 
s. 12). Att hantera kundrelationer är viktigt inom ett företag för att kunna utveckla och skapa nya 
affärsmöjligheter. Detta innebär att kunden eller användaren sätts i fokus och målet blir att 
tillfredsställa intressenten (Sheth & Mittal, 2004, s. 383). Cummins & Mullin (2002) menar att 
exempelvis om kunden en gång handlat av företaget så förväntar de sig att för alltid bli 
igenkända och ihågkomna. 

3.2.6 Consistency - Följdriktigheten 
 
Följdriktigheten är en produkt av tryggheten i exempelvis pågående kvalitet och tillförlitlighet 
som skapas av de fem andra C: na. Cummins och Mullin (2002) kallar det för varumärkes 
säkerhet. Integrationen av varumärkessäkerheten skapas genom applicering av intern 
marknadsföring inom en organisation (Cummins, & Mullin, 2002, s. 13). Som (Wilson A. et al., 
2012) beskriver så kan ett företag genom god intern marknadsföring skapa en relation mellan de 
anställda och varumärket, vilket sedan leder till att de kan leverera varumärkets värde på ett bra 
och trovärdigt sätt till kunderna. Kort sagt säljer företaget varumärket internt innan det lanseras 
ut mot kunder (Wilson A. et al., 2012, s. 387). Detta skapar i sin tur en säkerhet som integreras 
på ett stabilt sätt och som mynnar ut i en god följdriktighet. 
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4.0 Empiri/Resultat 
 
Nedan kommer ett resultat sammanfattas av de intervjuer som blivit utförda under denna studie. 
Företagen kommer att benämnas med en bokstav för att behålla anonymiteten efter 
överenskommelse med SSC samt de kunder som blivit intervjuade. En kortare beskrivning av 
personen som blivit intervjuad samt företaget kommer att inleda sammanfattningen av intervjun 
med respektive företag.   

4.1 Intervju med Företag A 2014.04.25 kl. 16.00 
 
Den första Intervjun som vi genomförde var med Företag A:s kalkylchef som vi valt att kalla för 
“Respondent A”. Respondent A har arbetat i olika byggbranscher under hela sin vuxna karriär. 
Dessförinnan studerade han på Umeå Universitet, gjorde lumpen i Umeå samt arbetat som 
snickare. Efter sin tid i Umeå flyttade han ned till Mellansverige och har efter det hunnit arbeta 
både i Uppsala och Stockholm på olika positioner inom entreprenad företag. Företag A som 
Respondent A arbetar för är verksamt inom stor Stockholm och har 110 anställda. Omsättningen 
ligger på ca 700 miljoner. 
 
Den första frågan som vi ställer är om respondenten kan beskriva hur deras upphandlingsprocess 
ser ut. Svaret vi får är att Inköpsprocessen hos Företag A startar med att de får en förfrågan från 
en beställare. För att kunna tillverka en offert till denna beställare använder de sig av en kalkyl 
som i sin tur sammanställer alla kostnader som kommer att finnas med i projektet. Innan de 
använder sig av kalkylen går Företag A ut med en förfrågan för att upphandla leverantörer och 
material som de inte kan bistå själva med till projektet. Vi ställer även en följdfråga om hur 
många som är med samt vilka som är med och fattar beslut. Då svarar respondent A att i denna 
process brukar vanligtvis en från kalkylavdelningen, linjechefen och en inköpare medverka. 
Ibland kan även en affärsområdeschef medverka beroende på vilket område som berörs. När 
detta är färdigställt börjar företaget med de så kallade skarpa inköpen. Detta innebär att det börjar 
upphandla de material och tjänster från leverantörer som behövs först.  
 
Nästa fråga som vi berör är vilka kriterier som han eller företaget värdesätter vid val av 
leverantör. Respondent A svarar direkt att priset är det som är ett av de viktigaste kriterierna vid 
val av leverantör. Efter priset kommer kvaliteten på produkten och leveranstiderna. 
 
När vi sedan frågar hur de använder förhandsofferterna som kommer in så säger Respondent A 
att förhandsofferterna är en del av Företag A:s egna offerter. Ifall det finns reservationer i 
förhandsofferten så får företaget utvärdera dessa och se hur stor inverkan de får. Om det är 
mindre reservationer som Företag A kan “gissa” sig till vad de kan kosta så kan de fortfarande 
använda förhandsofferten. Är det större reservationer måste de endera ta kontakt med 
leverantören eller förkasta förhandsofferten. Företag A tar i regel in förhandsofferter från flera 
olika leverantörer Ibland kan de dock frångå den principen ifall de vet att två leverantörer i 
samma område ligger väldigt lika, då frågar de bara en av dem, vilket brukar vara den 
leverantören de använt sig av tidigare.  
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Respondent A tror att andra företag använder förhandsofferten på ett liknande sätt som de gör. 
Detta baserar respondenten på egen erfarenhet eftersom respondenten tidigare jobbat hos flera 
andra byggbolag.  
 
Respondent A anser att förhandsofferterna har ett relativt högt värde hos företaget. Respondent A 
menar att förhandsofferten inte går att klara sig utan. Respondent A tar upp ett exempel på att 
ibland när de får in en förhandsoffert så kan de direkt ringa upp leverantören och beställa utan att 
gå igenom upphandlingsprocessen. Som tidigare nämnt så utgör förhandsofferten grunden av 
deras handlingar till beställaren. Respondent A nämner även att underlagen till leverantörerna 
har blivit sämre. Vilket resulterar i att det är svårare att utforma tillräckliga förhandsofferter. 
Respondent A tycker detta är konstigt eftersom att de använder sig av mycket modernare teknik 
idag för att ta fram dessa underlag.  
 
Vi frågar om samtliga leverantörer gör förhandsofferter åt Företag A eller finns det undantag. 
Respondent A berättar att Företag A oftast får in förhandsofferter från alla leverantörer som är 
med i upphandlingen. Ibland kan det dock avvika eftersom leverantören haft för lite tid och inte 
hunnit med att utforma en förhandsoffert. Respondent A inflikar med att ifall det sker så kan de 
hellre inte vara med och konkurrera om jobbet. “Det finns inga leverantörer som vi köper 
någonting av som inte ger oss en förhandsoffert, eller inte ger oss en offert, det är ju som jag sa 
att har vi ingen offert då har vi ingenting att göra ett avtal på”. Respondent A avslutar dock med 
att ifall det är en engångsföreteelse så kan de såklart ha överseende med detta.  
 
Gällande betalning av förhandsofferten så skulle Företag A inte vara beredd att betala för en 
förhandsoffert. Det företaget betalar för idag är i sådana fall konsulttjänster, utredningar mm. 
Respondent A har varit med om en gång under hela sitt arbetsliv att en leverantör har försökt att 
ta betalt för förhandsofferten. “Jag har stött på under alla mina år, ett företag som har försökt 
tagit betalt för förhandsofferten. Det resultera ju i att vi klarar oss utan den och hade vi fått det 
projektet, det fick vi inte, men hade vi fått det projektet så hade vi heller inte förmodligen köpt 
utav dem”. 
 
När det kommer till utformningen av förhandsofferten tycker inte Respondent A att det direkt 
saknas något i förhandsofferterna idag. Respondent A tycker överlag att de oftast är tydligt 
specificerade och tydligt vem som är kontaktperson. Ibland kan dock leverantörerna vara lite 
bättre på att förtydliga om det finns några reservationer säger respondent A.  
 
Vi ställer även frågor om hur Respondent A anser att Företag A väljer ut vilken leverantör de 
tänker gå vidare med och av vilka skäl vissa faller bort. Respondent A berättar att ibland tar inte 
Företag A in någon slutoffert. De tycker helt enkelt att det räcker med förhandsofferten. 
Respondent A säger även att de försöker att ha så lite leverantörer som möjligt när de utför ett 
projekt eftersom de underlättar ifall de bara har en aktör som de behöver hålla kontakt med. I 
första hand är det priset som är det avgörande faktorn om vem eller vilka leverantörer som 
Företag A väljer att vända sig till. Respondent A påpekar att i byggbranschen är det små 
marginaler och att många byggbolag i Stockholmsområdet går back.  
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Efter att vi har gått igenom de frågor som finns med i intervjuguiden väljer vi att följa upp med 
frågor som berör totalentreprenader och generalentreprenader. “Tror ni att totalentreprenaderna 
kommer att öka i framtiden gentemot generalentreprenader, eller tror ni att det kommer att ligga 
kvar på denna nivå av andelen uppdrag ni får in?” Respondent A tycker att det är mycket 
totalentreprenader idag och tror att det finns en möjlighet att de även kommer att öka i framtiden. 
  
Respondent A säger även att en stor skillnad mellan en totalentreprenad och en 
generalentreprenad är att i en totalentreprenad får byggbolaget göra hela eller delar av 
projekteringen, medan det i en generalentreprenad är beställaren som står för projekteringen. 
Respondent A fortsätter med att beställaren nog väljer totalentreprenad för att sänka kostnaderna 
för projekteringen, dels genom att byggbolagen gör projekteringen effektivare och dels genom 
att byggbolagen inte kan ta fullt betalt för projekteringen. 
 
“När ni gör totalentreprenader, och ni är med och gör projekteringen, ser du en möjlighet att 
SSC skulle kunna komma in som en konsult där och vara en del av själva projekteringen?” 
Respondent A kan inte se att SSC skulle kunna vara en konsult i själva projekteringsfasen. 
Respondent A ser dock att de skulle kunna använda dem som en typ av bollplank eftersom de 
sitter på specialistkunskaper inom vissa områden. Respondent A tror inte heller att SSC skulle 
kunna ta betalt för en sådan tjänst eftersom det i princip förväntas att de ska svara på frågor runt 
deras egna produkter, gratis.  

4.2 Intervju med Företag B 2014.04.30 kl. 8.00 
 
Intervjun genomfördes med företagets inköpare. Personen som vi har valt att kalla för 
“Respondent B” har arbetat i ca 10 år inom byggvaruhandeln som säljare innan denne började på 
Företag B. Dessförinnan gick personen handelslinjen på gymnasiet i 3 år. Företag B är ett stort 
företag som har entreprenader etablerade i Luleå, Umeå, Örnsköldsvik samt Malmö. I fjol 
omsatte Företag B ca 1 miljard och har totalt 300 anställda. 
 
Vi börjar med att ställa samma fråga som för Företag A, vilket behandlar hur 
upphandlingsprocessen hos Företag B ser ut, samt vilka och hur många som är med och fattar 
beslutet. Respondent B beskriver Företag B:s process på så sätt att de skickar ut förfrågningar 
som baseras på de handlingar som de fått av beställaren. När de sedan får in förhandsofferter från 
olika leverantörer så granskas dessa och sedan väljer de ut vem/vilka som kommer att få jobbet. I 
vissa fall kan förhandsofferterna avvika och inte uppfylla de krav som finns med i förfrågningen. 
Vid sådana situationer så ställs olika offerter mot varandra för att kunna komma fram till det 
bästa beslutet. Respondent B fortsätter med att berätta att de är ca två personer som är inblandade 
i beslutet på företag B. Oftast är dessa inköparen och platschefen.  
 
Respondent B tror att de kriterier som är viktigast för Företag B är pris, produkt och 
effektiviteten hos leverantören (tiden).“Det viktigaste är att vi får det som är tänkt, vid rätt 
tidpunkt till rätt pris”. 
 
Vi frågar hur Företag B använder förhandsofferterna, Respondent B berättar att 
förhandsofferterna ligger som grund till Företag B:s anbud. Dessa läggs direkt in i deras kalkyl 
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för att de i sin tur ska kunna komma med en offert till beställaren. Respondent B tror att de flesta 
företag använder sig av förhandsofferter på samma sätt. 
 
Respondent B anser att förhandsofferterna är väldigt viktiga för dem. Detta för att det är deras 
chans att leverera ett anbud till beställaren så nära sanningen som möjligt. De är även viktiga för 
att Företag B ska slippa ta höjd för material och tjänster som de i själva verket inte har en aning 
om vad de kostar. Respondent B nämner att företaget inte skulle klara sig helt utan 
förhandsofferterna, dock eventuellt skulle de kanske klara sig utan dessa inom vissa 
produktkategorier som har generella priser. Respondent B uppfattar det som att de flesta av deras 
leverantörer skickar förhandsofferter. Det finns enstaka fall då de inte fått in en förhandsoffert, 
anledningen till detta har i de flesta fall varit tidsbrist och en engångshändelse.  
 
Vi ställer frågan om respondenten tror att Företag B skulle kunna vara villiga att betala för 
förhandsofferterna. Respondent B uppger att denne inte tror att Företag B är beredda att betala 
för förhandsofferterna. Respondent B anser att det ligger i leverantörens intresse i att göra 
affärer. Ifall de inte vill lämna in en förhandsoffert så behöver de inte heller lämna in en offert 
när det är skarpt läge. Respondent B har varit med om att en leverantör har försökt att ta betalt 
för förhandsofferten. Detta resulterade rätt snabbt i att de har fått backa eftersom inget företag 
reagerat positivt på detta. När det kommer till uppbyggnaden av förhandsofferten tycker 
Respondent B inte att det saknas något i förhandsofferterna. Ibland kan de dock vara lite otydliga 
gällande vissa reservationer men överlag är respondent B och Företag B nöjd med 
förhandsofferterna.  
 
Vid valet av leverantör väljer Företag B i första hand de leverantörer som har lämnat 
förhandsofferter. Om det är någon av dessa som de inte har skickat en förfrågan till tidigare så 
kan de fråga om dessa vill vara med på en slutoffert också. Har de dock redan tackat nej vid 
förhandsofferten får leverantören ingen förfrågan om att vara med på en slutoffert.  
 
Respondent B förklarar att ifall företaget får in många förhandsofferter händer det att de sållar 
bort vissa som skiljer sig märkbart från de andra prismässigt. “Om det är någon/några 
leverantörer som ligger 30-40% över de andra prismässigt så brukar man inte idas ta det en 
sväng till”. Dock kommer de allra flesta som skickat in en förhandsoffert till den sista gallringen 
som är slutofferten avslutar han med.  
 
Vi ställer även här samma fråga som till Företag A om total- och generalentreprenader. “Tror du 
att totalentreprenaderna kommer att öka i framtiden gentemot generalentreprenader, eller tror 
ni att det kommer att ligga kvar på denna nivå av andelen uppdrag ni får in?” Respondent B tror 
att på sikt så kommer totalentreprenaderna inom samverkansentreprenader att öka. Respondent B 
tror inte att antalet rena totalentreprenader kommer procentuellt att öka. 
Samverkansentreprenaderna kommer att ta över mer och mer av generalentreprenaderna. 
Skillnaden mellan en totalentreprenad och en samverkansentreprenad beskriver respondenten 
som att en totalentreprenad har väldigt klara förutsättningar. En samverkansentreprenad innebär 
att beställaren och byggbolaget utformar funktionerna och förutsättningarna tillsammans.    
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4.3 Intervju med företag C 2014.05.05 kl. 9.30 
 
Den tredje Intervjun genomfördes med en projektinköpare på Företag C. Respondent C är 
projektinköpare sedan 13 år tillbaka. Respondent C har en utbildning som gymnasieingenjör och 
har tidigare jobbat som projekterare, anbudsingenjör och arbetsledare ute på projekt. Företag C 
sysslar med produktion av bostäder, hus, kontor och markanläggnings entreprenader. Företaget 
är verksamt inom Sverige, övriga norden, Tyskland samt har lite produktion i Estland och 
Lettland.  
 
Respondent C får i uppgift att först och främst förklara hur deras upphandlingsprocess ser ut. 
Respondent C beskriver Företag C:s process på så sätt att den startar med att de tittar på vad de 
ska köpa in för något och utifrån det vilka leverantörer som kan bli aktuella. De går sedan 
igenom vilka leverantörer de brukar använda och vilken erfarenhet de har av dessa från tidigare 
projekt, de tittar även på om de ska ta in några nya leverantörer de kan tänka sig att ta in. När de 
har bestämt vilka leverantörer de ska kontakta skickar de ut en förfrågan till leverantörerna på de 
handlingar de har för projektet och begär in förhandsofferter. När de fått in förhandsofferter 
lägger de till dessa i deras anbud för projektet som de ger till sin kund. 
 
Vid mindre inköp kan platschefen vara helt själv vid beslutsfattandet men vid större inköp är de 
3-4 personer som fattar beslut om inköpet, det är en inköpare samt projektchefen, arbetsledaren 
och platschefen för det specifika projektet. 
 
Respondent C betonar att det viktigaste för dem är vad leverantören kan erbjuda. “först och 
främst är det att de uppfyller det som vi efterfrågar, det är ju A och O” vilket innebär att 
leverantören måste ha rätt vara med rätt utseende och funktion”. Andra viktiga kriterier som 
Respondent C tar upp är att leveranstiderna är rätt och att leveranserna är bra paketerade och rätt 
märkta. Till sist nämner respondent C att prisbilden måste vara rätt, det får inte vara för dyrt och 
priset som har angetts i förhandsofferten ska hålla även vid inköpet anser respondenten.  
  
När det kommer till förhandsofferterna och hur de används berättar Respondent C att 
användningsområdet är att prissätta det anbud de ska lämna till sin beställare d.v.s. deras kund. 
En del produkter har de á-priser på inlagda i deras datasystem men ofta vill beställaren ha 
speciella produkter och då behöver de förhandsofferter på vad dessa kommer att kosta. 
 
Om det är en generalentreprenad för projektet ser de förhandsofferten som ett fast anbud de kan 
handla på direkt efter att de fått jobbet säger respondenten. Om det är en totalentreprenad för 
projektet tar de in á-priser på produkterna i förhandsofferten eftersom att projekteringen inte är 
klar så antalet kan förändras innan de har fått jobbet och ska beställa. Respondent C tror att deras 
konkurrenter använder förhandsofferterna på samma vis som dem. 
 
Förhandsofferterna har ett högt värde för Företag C enligt Respondent C, då de kan vara 
skillnaden mellan att få ett jobb eller inte. Respondent C uttrycker att “Det känns som att det är 
någonting som är nödvändigt.” 
  
Respondent C uppger även att 95 % av deras leverantörer tillhandahåller förhandsofferter åt dem 
på deras förfrågningar. De 5 % som inte gör det tror respondenten kan bero på att leverantörerna 
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känner sig “brända”, alltså att de har lämnat så många förhandsofferter tidigare utan att få någon 
beställning och att deras förhandsofferter endast används för att göra en priskoll.  
 
Vi ställer frågan om hon tror att Företag C är villig att betala för en förhandsoffert. Respondent C 
tror inte att de är beredda att betala för att få en förhandsoffert. Respondent C har inte heller varit 
med om att någon försökt att ta betalt för att göra en förhandsoffert. Respondent C motiverar 
deras inställning med att de inte kan ta betalt för att lämna ett anbud. 
 
På frågan om det saknas något i förhandsofferterna säger Respondent C att denne inte kan 
komma på något som saknas i de förhandsofferter de får idag, utan om förhandsofferten är dålig 
beror det på den ställda förfrågan enligt respondenten. “Det beror ju på hur vi har ställt frågan 
också, vad vi har lämnat för underlag, så det är ju upptill oss vad vi får för svar.” 
 
Enligt Respondent C tittar de på att produkten uppfyller de krav de har ställt, prisbilden, 
leveranstiden och att leverantören har varit med och lämnat en förhandsoffert. Om det är för få 
offerter som uppfyller dessa krav kan de gå ut med en ny förfrågan för att få fler alternativ att 
välja mellan. Har de dock exempelvis 3 st. förhandsofferter som uppfyller kraven och är 
jämförbara nöjer de sig med att kontakta enbart dem 
 
Vi ställer även frågan om respondent C tror att totalentreprenaderna kommer att öka i framtiden 
gentemot generalentreprenader, eller kommer de att ligga kvar på denna nivå av andelen uppdrag 
som de får in idag. Respondent C tror att antalet totalentreprenader kommer att öka i framtiden 
och det på grund av att beställaren inte vågar ta en generalentreprenad trots att underlaget är 
nästan färdig ritat, utan de väljer en totalentreprenad för att flytta över produktionsansvaret på 
byggbolaget. 
 

4.4 Intervju med företag D 2014.05.06 kl. 9.00 
 
Intervjun genomfördes med en person på företaget som beskrev sin roll som samordnande. Lite 
“spindeln i nätet” är respondentens beskrivning då denne sysslar med både inköp, planering, 
ansvarig över projekt mm. Respondent D har en utbildning som byggnadsingenjör (4 år) och 
erfarenhet av att driva eget företag i ca 12 år. Dessförinnan har respondenten arbetat på ett av de 
större byggbolagen i Sverige i ca 13 års tid. Företag D är ett företag som har 100 anställda och 
omsätter ungefär 250-300 miljoner kronor. Företaget utför enbart byggjobb och köper in de 
material de behöver men även tjänster som de själva inte kan bistå med. Företag D är ett lite 
äldre företag som arbetar till mesta dels med kommuner, landsting och industrier. Finns även ett 
dotterbolag i Örebro som har ca 80 anställda och omsätter 200 miljoner/år.  
 
Respondent D börjar med att beskriva deras upphandlingsprocess. De får in en förfrågan från en 
beställare som exempelvis kan vara en kommun eller ett företag. När Företag D fått förfrågan 
skickar de i sin tur ut ett anbud till diverse leverantörer. När dessa har hunnit behandla anbudet 
får Företag D in förhandsofferter. Efter att förhandsofferterna har kommit in så kan det ta en 
längre tid innan Företag D får sätta igång med arbetet. Ibland kan det ta upp till 6 mån och då 
kan det bli att de får genomföra anbuden en gång till eftersom det har hunnit bli förändringar i 
projektet. 
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När processen genomförs är det vanligtvis enbart Respondent D som medverkar. Vid lite större 
upphandlingar kan även Vd:n vara med och vid processer som är lite speciella finns även 
platschefen närvarande.  
 
De kriterier som han beskriver som viktigast för företaget vid val av leverantör är att 
leveranserna kommer i tid, hög produktkvalitet, miljömässiga aspekter samt ett 
konkurrenskraftigt pris.  
 
Vi ställer frågan om hur Företag D använder förhandsofferterna. Respondent D berättar att 
Företag D använder förhandsofferterna som en bas för att kunna ta fram ett pris till beställaren. 
Med bas menar han att de tar in en förhandsoffert och lägger in priserna i en kalkyl för att kunna 
ta fram ett slutgiltigt pris till beställaren. Detta kan som sagt ändras med tidens gång eftersom 
projektet också kan ändras.  
 
Vid genomförandet av intervjun så får Respondent D en följdfråga som handlar om de använder 
förhandsofferten som en “priskoll”. Respondenten förnekar detta och säger att Företag D bygger 
sina offerter på de handlingar de har fått från beställaren och inte på en tidigare offert från 
leverantören. Han inflikar även att många leverantörer är oroliga för detta. “jag vet att många 
leverantörer är rädda för det att man liksom använder deras offert för att gå ut och fråga på ett 
bredare fält så att säga, men det kan jag säga att det händer i princip aldrig, så gör vi inte, vi 
vill ju inte att våra beställare ska utföra sådana förfrågningar på våra anbud heller, det är ju 
inte schysst så att säga, så det gör vi inte.”  
 
Respondent D har tidigare jobbat för ett av Sveriges största byggbolag och berättar att Företag D 
arbetar med förhandsofferterna på i princip samma sätt. När det gäller hur andra byggbolag gör 
är respondenten dock osäker på. “Jag kan ju bara prata om XXX som jag jobbat på tidigare och 
de arbetar ungefär som vi gör då. Sen dom andra det har jag väldigt svårt att svara på.” 
 
Respondent D anser att förhandsofferterna är viktiga. De skulle dock kunna klara sig utan dessa 
när det gäller vissa material. Till exempel när det gäller standard material så anser respondenten 
att de kan göra en gissning mellan tummen och pekfingret. Detta försöker de dock undvika 
menar han.   
 
När det gäller att lämna över förhandsofferter så frågar vi om de får in förhandsofferter från alla 
leverantörer. Svaret vi får är att de flesta leverantörer som anbudet skickas ut till försöker att 
lämna in en förhandsoffert enligt Respondent D. Ibland kan det dock vara svårt för vissa 
eftersom de har så pass hög arbetsbelastning för tillfället. I de allra flesta fall försöker dock alla 
att lämna en förhandsoffert.  
 
Vid frågan om han tror att Företag D skulle vara beredd att betala för en förhandsoffert svarar 
han: “Det borde vara i den säljandes intresse å få ut sina offerter tycker jag.” Respondent D har 
heller inte varit med om att något företag har försökt att ta betalat för en förhandsoffert.  
 
Vid själva utformandet av förhandsofferten upplever Respondent D att en del förhandsofferter 
kan vara lite otydliga. Oftast så svarar leverantörerna bara rakt av på anbudet och de handlingar 
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som följer med. Respondenten upplever att de ibland kan vara tvungen att kontakta intressenten 
för att de ska få förtydliga deras svar.  
 
När Företag D kommer till den slutliga processen om vilken leverantör de ska gå vidare med 
anser Respondent D att priset helt klart har betydelse. Respondent D fortsätter med att trycka på 
att även andra krav som tidigare tagits upp är avgörande. Exempelvis leveranstider och kvalitet 
på produkten. Ibland kan även vissa företag falla bort redan vid förhandsofferten. Det beror 
oftast på att den eller de leverantörerna inte har exakt de material eller liknande som beställaren 
önskar. Det kan även vara så att beställaren helt enkelt inte vill ha det alternativet som Företag D 
kommer med.  
 
Respondent D nämner i intervjun att det ibland kan tillkomma leverantörer vid slutofferten som 
inte varit med tidigare i upphandlingen. Detta beror på att vissa upphandlingar tar väldigt lång tid 
mellan det lämnade anbudet och tilldelningen. Det innebär alltså att när själva tilldelningen sker 
så kan den utvalda leverantören ha hög orderingång vilket resulterar i ett svalt intresse från dem. 
Då måste Företag D leta en ny leverantör som kan ta sig an arbetet. 
 
Precis som till de andra företagen ställde vi en fråga om totalentreprenaderna: “Tror du att 
totalentreprenaderna kommer att öka i framtiden gentemot generalentreprenader, eller tror du 
att det kommer att ligga kvar på denna nivå av andelen uppdrag ni får in?” Respondent D tror 
inte att det kommer att ske en ökning. Han tycker att det alltid har varit mycket 
totalentreprenader och är van vid det. Däremot tror han att “partnering” är något som kommer att 
öka och att totalentreprenaderna kommer eventuellt att minska. Partnering är något som i första 
hand kommer att gynna de lite större byggbolagen så som PEAB, SKANSKA och NCC anser 
han.  
 
Respondent D beskriver partnering som en entreprenadform som inte upphandlas efter pris. Det 
utförs mer en typ av betygsbedömning av de olika företagen som är med i upphandlingen. 
Aspekter beträffande miljö, erfarenheter, personalens CV, erfarenhet av liknande projekt bedöms 
och poängsätts. Fördelarna som kommer med partnering är att beställaren oftast känner sig mer 
involverad och kan styra mer än i till exempel. en general- eller totalentreprenad. De är mer 
engagerade i hela projektet. 
 
Vi fortsätter med en följdfråga: “När det kommer till totalentreprenader så har vi förstått det så 
att beställaren flyttar projekteringen till byggbolaget, Skulle du säga att ni kan ta betalt för den 
projekteringskostnad fullt ut?” Respondent D tror att de kan ta betalt fullt ut för 
projekteringskostnaden. “Ja, det måste vi kunna göra, det räknar vi ju med i anbudsskedet att vi 
får den projekteringskostnaden, det måste vi ju göra.”  
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4.5 Intervju med företag E 2014.05.06 kl. 13.15 
 
Respondenten på företag hade befattningen entreprenadingenjör. Respondent E arbetar mest med 
inköp och har en 4 årig teknisk gymnasial bakgrund inom bygg. Tidigare har respondenten 
arbetat på kalkylavdelningen inom samma företag och ca 10 år som entreprenad- ingenjör. 
Företag E startades 1985-1986 och var privatägt fram till 2011, företaget köptes då upp av en 
Österrikisk koncern. Företag E har idag ca 170 anställda i Sverige, huvudkontoret samt ett 
mindre kontor är beläget i Skåne.  
 
Företag E:s upphandlingsprocess börjar med att de får in en förfrågan från en beställare. 
Kalkylavdelningen på företag E tar därefter fram ett pris till beställaren. Det gör de genom att 
skicka ut förfrågningar, ta in offerter, utvärdera offerterna, sammanställer offerterna tillsammans 
med deras kostnader för själva byggarbetet till ett pris och skickar över det till beställaren. När 
de har vunnit upphandlingen tar entreprenadingenjören (Respondent E i detta fall) vid och 
påbörjar inköpsprocessen genom att skicka ut förfrågningar, få in offerter, utvärdera dessa och 
sedan lägga en beställning. Entreprenadingenjören, platschefen och arbetschefen jobbar väldigt 
nära varandra på företag E och de har en nära dialog innan besluten om inköp tas. Arbetschefen 
tar dock det yttersta beslutet för vilka underentreprenörer de ska anlita. 
 
Vi frågar Respondent E vilka kriterier denne tycker är viktigast vid val av leverantör. 
Respondent E svarar att Företag E tittar först på att leverantören är ett stabilt företag med en bra 
soliditet. Respondenten säger också att priset är även viktigt för företag E och fortsätter: “om 
man inte väljer den som har lägst pris måste man ju liksom ha en rimlig anledning till att välja 
nummer två så att säga.” Respondent E nämner även att de ser över hur samarbetet har fungerat 
tidigare med leverantören och om det är en ny leverantör så vill de gärna ha referenser från andra 
företag som anlitat dem. 
 
Respondent E berättar att Företag E använder förhandsofferterna i anbudsskedet som en del av 
sitt anbud för att göra den komplett. Respondent E tror att andra företag använder den på ett 
liknande sätt. 
 
När det kommer till vilket värde förhandsofferterna har så säger Respondent E att de 
är väldigt viktiga för företag E. Detta eftersom respondenten anser att de inte har tillräckliga 
kunskaper för att bedöma kostnaden på de produkter de tar in förhandsofferter på. Respondenten 
anser även att de inte skulle kunna klara sig utan förhandsofferter då de utan dem skulle få ett 
anbud till beställaren som inte är komplett, detta innebär att beställaren kan förkasta deras anbud. 
Respondent E säger även att förhandsofferterna används på samma vis oavsett om det är en total- 
eller en generalentreprenad. 
 
Vi ställer frågan om samtliga av Företag E:s  leverantörer lämnar förhandsofferter, Respondent E 
svarar att de inte får in förhandsofferter från alla leverantörer, detta på grund av tidsbrist. 
Respondent E menar att i dagens konjunkturläge finns det många förfrågningar att räkna på 
vilket leder till att leverantörerna inte hinner räkna på allt. Enligt Respondent E finns det några 
leverantörer som inte lämnar förhandsofferter men som vill vara med när det ska göras slutoffert, 
Företag E försöker dock att prioritera dem som har lämnat förhandsoffert. 
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I dagsläget är Företag E inte beredda att betala för att få en förhandsoffert, Respondent E säger 
att det är ett stort intresse från många att lämna förhandsoffert i dagsläget. 
Respondent E är även lite oförstående till varför leverantörerna skulle ta betalt för 
förhandsofferten, “... de vill ju ändå sälja sina tjänster eller produkter till oss, så det borde ju 
vara i deras intresse att lämna… “. Respondent E har inte varit med om att någon har försökt att 
ta betalt för att göra en förhandsoffert. 
 
Respondent E tycker inte att det saknas någonting i dagens förhandsofferter men påpekar att en 
del leverantörer skulle kunna vara tydligare med sina avvikelser, 
“Sen kan ju leverantörer eller underentreprenörer vara mer eller mindre noga med att skriva... 
viktig information som avviker från om deras produkter eller utförande avviker från det 
förfrågningsunderlag de har haft.” 
 
När det kommer till slutofferter och vilka leverantörer som de väljer att kontakta så finns det 
vissa kriterier som är viktigare än andra. Respondent E säger att leverantörens soliditet är viktig, 
de vill veta att leverantören finns kvar under den garantitid som företag E lämnar på sina projekt. 
Respondent E berättar även att Företag E har ett register för lokala leverantörer och entreprenörer 
som de använder beroende på den geografiska placeringen på projektet. Det händer också att 
leverantörer ringer till dem efter att de har fått reda på att företag E har fått ett visst projekt och 
vill vara med och lämna slutoffert, dessa leverantörer ger företag E en chans att lämna slutoffert. 
Respondent E säger att de har även svårt att inte låta de leverantörer som inte har lämnat 
förhandsoffert att lämna slutoffert men har ändå i åtanke att de inte var med från början “... man 
har ju det litegrann i bakhuvudet att de inte är med i förhandsskedet.” 
Leverantörer som lämnat förhandsoffert kan falla bort av tre skäl enligt Respondent E, att deras 
offererade produkt inte uppfyller beställarens krav, att deras soliditet är för dålig eller priset är 
väldigt viktigt. Priset har en väldigt stor betydelse överlag enligt Respondent E. 
 
När det kommer till frågan om total - och generalentreprenader så menar Respondent E att 
antalet totalentreprenader kommer att ligga kvar på den nuvarande nivån av andelen uppdrag de 
får in. 
 
Slutligen ställer vi en sista följdfråga: “De beställare som väljer totalentreprenader, vad har ni 
för uppfattning om varför de väljer att ta det som en totalentreprenad?” 
Respondent E menar på att beställaren vill hålla nere kostnaden för förhandsprojekteringen 
eftersom det underlag som företag E får lämna anbud på är inte så noggrant utfört. Hon säger: 
“de vill väl antagligen inte lägga ner en så stor kostnad på den här förhandsprojekteringen, tror 
jag, det är ju min uppfattning att beställaren inte vill det utan, utan de vill hålla nere den 
kostnaden och så får liksom vi som entreprenör ta det sen.” 
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4.6 Intervju med Företag F 2014.05.06 kl. 15.00 
 
Respondenten på företag F hade befattningen biträdande arbetsledare. Respondent F:s bakgrund 
innefattade en fyra årig utbildning som motsvarar tidigare gymnasieingenjör. Direkt efter skolan 
blev respondent F arbetsledare och har sedan dess hunnit vara ute i arbetslivet i ca 2 år. Företag F 
är ett av de större byggbolagen i Sverige. De har ca 11 000 anställda i Sverige och ca 57 000 
anställda runt om i hela världen.   
 
Respondent F får börja med att beskriva deras upphandlingsprocess. Respondent F börjar med att 
berätta att Företag F utför sin upphandlingsprocess på så sätt att de får en förfrågan från en 
beställare och ska konkurrera om arbetet med några andra byggbolag. De gör en offert som 
räknas på genom att de har fått in förhandsofferter från en eller flera leverantörer. 
 
Respondent F fortsätter med att berätta att antalet som medverkar vid upphandlingsprocessen 
beror helt och hållet på hur stort projektet är. Vid ett normalstort projekt så sitter Respondent F 
med, projektchefen, arbetsledaren samt produktionschefen. Oftast är de ca 3-4 personer som 
medverkar vid upphandlingen.  
 
De viktigaste kriterierna för Företag F är första och främst att leverantören ska uppfylla kvalitén 
och de krav som beställaren har. Det ska även vara prisvärt och smidigt att arbeta med 
leverantören.  
 
Företag F använder idag förhandsofferterna på så sätt att de jämför priserna samt kvaliteten 
mellan de olika leverantörerna. Respondent F vet inte hur konkurrenterna använder sig av 
förhandsofferterna.   
 
När det kommer till vilket värde förhandsofferterna har är Respondent F osäker på detta. 
Respondent F menar att i vissa fall skulle det fungera att använda sig av standard priser eftersom 
det är otroligt mycket jobb att sammanställa olika priser när det pågår flera projekt samtidigt. 
“Där är jag lite kluven kan jag säga, tycker jag iallafall, det är ju jätteviktigt att man får en rätt 
prisbild på det man efterfrågar så det är ju jättebra. Men när man sitter med en massa olika 
projekt och frågar på så känns det som att man skulle kunna... vi som byggföretag i iallafall 
kunna använda oss av tidigare offerter för det är ju ett jättearbete för oss att sitta och skicka ut 
förfrågningar till alla olika leverantörer, så jag tycker man skulle kunna ta vara på de offerter 
man fått in tidigare”. 
 
Vid frågan om de får in förhandsofferter från samtliga företag som vill vara med i processen så 
är svaret, ja. Företag F får förhandsofferter från samtliga av de leverantörer som de kontaktar 
inför en upphandling. Dessa kan dock se lite olika ut och levereras på olika sätt. Ibland kan de 
exempelvis komma in som ett mail och ibland är de inte så detaljerade som företaget skulle vilja.  
 
Respondent F tänka sig att betala för en förhandsoffert. “Ja, det skulle jag ... alltså vill man ha 
ett jobb så måste man ju nästan vara beredd på att betala kanske för de för att få... för man vill 
ju ha ett så skarpt pris som möjligt när man sitter och räknar och så, så de ... ja det tycker jag 
nog att man skulle kunna”. Respondent F hade dock inte varit med om att någon leverantör har 
krävt att få betalt för att ta fram en förhandsoffert. Gällande utseendet på förhandsofferterna är 
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Respondent F nöjd med hur de ser ut idag. Respondent F skulle dock önska att de ibland kan 
vara lite mer detaljerade och tydliga. 
 
Den sista frågan som vi ställer är hur de väljer ut vilken leverantör som de kommer att använda 
sig av. Respondent F säger direkt att priset är det som har största prioritet vid valet av en 
leverantör om de flesta offerterna ser likadana ut. Om företaget eventuellt skulle ligga dåligt i tid 
och ha tidsbrist så ser de även över leveranstider. Anledningen till att en del leverantörer faller 
bort är för att de har för högt pris, dåliga leveranstider eller att de inte uppfyller beställarens 
kriterier. Respondent F avslutar dock med att de oftast försöker att ha med alla till slutofferten 
för att så många som möjligt ska få chansen att vinna upphandlingen.  
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5.0 Analys 
 
Vi kommer här att analysera det empiriska materialet med hjälp av de teoretiska referensramar 
som tagits upp i teorikapitlet. Vi kommer att börja med att gå igenom modellen som behandlar 
ett företags köpbeslutsprocess och sammanföra denna med de intervjuer som har utförts. 
Analysen kommer sedan att avslutas med en liknande jämförelse fast mot modellen 6C som vi 
också presenterat i teorikapitlet.  

5.1 Problemerkännande 
 
Som tidigare nämnt så börjar företagets köpbeslutsprocess med ett så kallat problemerkännande.  
Denna upptäckt kan uppkomma genom både intern och extern stimulans hos ett företag (Kotler 
& Armstrong, 2012, s. 197). Hos de företag som vi har intervjuat kan vi dra paralleller från detta 
steg till det steget när byggbolaget får in en förfrågan från en beställare. Byggbolaget går igenom 
förfrågan och ser över vad de kan bistå med och vad de måste gå ut och göra en upphandling på. 
Problemerkännandet uppkommer under processen när byggbolaget går igenom förfrågan och 
inser att de måste göra en upphandling på vissa moment. Detta eftersom de själva inte har 
exempelvis den expertis som behövs eller att de helt enkelt inte har de resurser som krävs för att 
kunna utföra detta steg.  
 
Tre av respondenterna är samstämmiga i sina svar på att deras inköpsprocess börjar med att en 
förfrågan från en beställare kommer in till dem. Vi bedömer att de tre respondenter som inte 
nämner detta specifikt under intervjuerna börjar sin inköpsprocess på precis samma sätt, med en 
förfrågan från en beställare. Under intervjuerna med dessa tre respondenter framkom det tre skäl 
till vår bedömning. Dessa tre respondenter har under intervjuerna beskrivit deras inköpsprocess 
på ett liknande sätt som de andra respondenterna som börjar sin process med en förfrågan från en 
beställare. De har uppgett att de lämnar in anbud till beställare. De har även beskrivit de företag 
de jobbar på som rena byggbolag och inte som fastighetsägare och fastighetsutvecklare. 
Problemerkännandet för respondenterna sker alltid på extern stimulans, det vill säga att de får en 
förfrågan från en beställare. 

5.2 Allmän behovsbeskrivning 
 
Efter att problemerkännandet har uppdagats så övergår detta steg till något som kallas för allmän 
behovsbeskrivning. Detta steg beskriver karaktären och kvantitet av produkten som är 
efterfrågad (Kotler & Armstrong, 2012, s. 197). Den allmänna behovsbeskrivningen kan 
likställas med det underlag företagen får från beställaren. Respondenten från företag A beskriver 
att det finns en skillnad på underlagets utformning beroende på om det är en generalentreprenad 
eller en totalentreprenad. Om det är en generalentreprenad är den allmänna behovsbeskrivningen 
komplett och företagen kan gå vidare till nästa steg i processen. Om det är en totalentreprenad 
kan den allmänna behovsbeskrivningen behöva kompletteras eftersom underlaget från 
beställaren kan vara olika detaljerat. På frågan om antalet totalentreprenader kommer att öka i 
framtiden går svaren isär. Respondenterna C och A tror att antalet totalentreprenader i framtiden 
kommer att öka. Respondent C tror att beställarna föredrar totalentreprenad för att 
produktionsansvaret då hamnar på byggbolaget. Respondent E tror att antalet totalentreprenader 
kommer att ligga kvar på den nuvarande nivån och respondent D säger att de eventuellt kan 
minska till förmån för något som kallas partnering. Vid denna entreprenadform utformas 



 44 

behovsbeskrivningen till stor del av beställaren. Även respondenten från företag B berättar om en 
ny entreprenadform som kallas samverkansentreprenad. I denna entreprenadform utformar 
byggbolaget och beställaren funktionerna och förutsättningarna tillsammans, då är byggbolagen 
med och utformar den allmänna behovsbeskrivningen. Ingen av de andra respondenterna har 
tagit upp samverkansentreprenader under intervjuerna. Respondent B tror att antalet 
samverkansentreprenader kommer att öka i framtiden, vilket skulle innebära att byggbolagen i 
större utsträckning skulle kunna påverka behovsbeskrivningen i större utsträckning. 
Respondenternas uppfattning om huruvida totalentreprenaderna kommer att öka eller inte skiljer 
sig alltså markant åt. Om de skulle öka får byggbolagen ta ett större ansvar för att utforma den 
allmänna behovsbeskrivningen vilket skulle kunna innebära en chans för SSC att komma in och 
vara med i utformningen. Respondent A kan tänka sig att SSC skulle kunna fungera som 
bollplank vid frågor som rör deras produkter. Om byggbolagen är med och formar 
behovsbeskrivningen skulle SSC kunna fungera som bollplank. Det skulle möjliggöra för SSC 
att påverka behovsbeskrivningen till sin fördel. Denna möjlighet återfinns även om antalet 
totalentreprenader skulle ligga kvar på samma nivå eller minska. Så länge entreprenadformen 
tillåter att byggbolagen är med i utformningen av underlaget är det möjligt för SSC att vara med i 
utformningen. 

5.3 Produktspecifikation 
 
Respondenten från företag B säger att deras förfrågningar baseras på de handlingar de fått från 
beställaren. Alltså är produktspecifikationen redan färdig och de kan inte påverka den någonting. 
Respondenten från företag A beskriver under intervjun att det är skillnad på om det är en 
totalentreprenad eller en generalentreprenad. Vid en generalentreprenad finns det färdiga 
handlingar från beställaren som de skickar ut till de leverantörer de vill ha offerter ifrån. 
Vid en totalentreprenad får byggbolaget göra hela eller delar av projekteringen, alltså ska de vara 
med och ta fram de handlingar med produktspecifikationen som de skickar ut till leverantörerna. 
 
Enligt Kotler & Armstrong (2012) kan köparen genom produktspecifikationen reducera onödiga 
kostnader och den säljande parten kan sänka sina tillverkningskostnader genom att komma fram 
till nya tillverkningsprocesser. Detta är dock bara möjligt i de fall som entreprenadformen tillåter 
det. Vid en generalentreprenad har de ingen möjlighet till att påverka hur produktspecifikationen 
ska se ut. Är det däremot en totalentreprenad har de stor möjlighet att påverka hur 
produktspecifikationen ska se ut. Diskussionen blir här samma som den ovan om den allmänna 
behovsbeskrivningen då både den allmänna behovsbeskrivningen och produktspecifikationen 
baseras på de handlingar som beställaren lämnar. Som tillägg till ovan nämnda diskussion så 
skulle SSC kunna bidra till att sänka tillverkningskostnaderna för sina produkter enligt Kotler & 
Armstrong (2012) om de kunde komma in som bollplank. Detta skulle då antingen ge SSC bättre 
marginaler vid eventuell försäljning eller ett lägre pris till kunden. 

5.4 Leverantörssökning 
 
Webster (1965) säger att leverantörssökningen ofta görs på rutin och med likartade metoder varje 
gång. Den bild vi fått av respondenterna är att deras leverantörssökning sker på samma sätt varje 
gång och att de kontaktar själva de leverantörer de vill ha in förhandsofferter ifrån. De utgår då 
från de leverantörer de känner till och kontaktar dem. Respondent A uppger att de i regel tar in 
förhandsofferter från flera olika leverantörer men om de vet att två leverantörer ligger väldigt 
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lika inom ett område så frågar de bara en av dem, den som de använt sig av tidigare. Även 
respondent C är inne på att tidigare erfarenheter av leverantören är viktigt.  
 
Det intressanta är att företagen som respondenterna jobbar för ofta behöver ta in offerter två 
gånger, först en förhandsoffert och sedan en slutoffert. Detta innebär att de behöver göra en ny 
leverantörssökning. Respondent C uppger att om det är en generalentreprenad så handlar de 
direkt på förhandsofferten och tar inte in en slutoffert. Enligt Kotler & Armstrong (2012) så 
kommer köparen att lägga ner mer tid på att söka efter den bästa leverantören om det är en 
komplex produkt. Vid en totalentreprenad kan underlaget till leverantörerna ha förändrats från 
förhandsofferten till slutofferten vilket vi menar gör produkten mer komplex att hantera för 
byggbolagen. Respondent B uppger att när de ska ta in slutofferter i första hand väljer att 
kontakta de leverantörer som lämnat förhandsofferter. De flesta leverantörer de kontaktat för en 
förhandsoffert kontaktar de för en slutoffert, dock händer det att de sållar bort några som legat 
för högt i pris om de har fått in många förhandsofferter. Även respondent C uppger att de i första 
hand kontaktar de leverantörer som varit med och lämnat förhandsoffert men om de har fått in 
för få förhandsofferter som uppfyller deras krav så kontaktar de även leverantörer som inte varit 
med och lämnat förhandsoffert. 
 
Respondent D uppger att det ibland tillkommer leverantörer vid slutofferten för att det har gått så 
lång tid mellan det att företag D har lämnat in sitt anbud och att de blir tilldelade uppdraget så de 
behöver göra om processen med offerterna. Respondent E berättar om ytterligare en situation då 
det kan tillkomma leverantörer vid slutofferten. I vissa fall finns det leverantörer som har fått 
reda på att byggbolaget ska utföra ett visst projekt och vill vara med på en slutoffert. Då är det 
alltså leverantören som tar kontakt direkt med byggbolaget istället för som brukligt att de 
kontaktar leverantörerna. 
 
Respondenterna är samstämmiga i att de i många fall har två leverantörssökningar att göra och 
en av vår uppdragsgivares fundering kring förhandsofferten var varför de skickade ut fler 
förhandsofferter än slutofferter. Intervjuerna visar att bara för att leverantörerna har lämnat en 
förhandsoffert är de inte garanterade att få lämna en slutoffert. Respondenterna säger att 
leverantörer faller bort och kommer till av olika skäl. Flera av respondenterna uppger att det 
förutom att leverantörernas priser i förhandsofferten kan vara för höga så är det även vanligt att 
de faller bort för att deras offererade produkt inte uppfyller kraven i produktspecifikationen. Det 
tillkommer leverantörer till slutofferten som inte varit med och lämnat en förhandsoffert, även 
om flera av respondenterna säger att de i första hand kontaktar de leverantörer som har lämnat 
förhandsoffert. De försöker med andra ord att undvika att behöva göra om leverantörssökningen 
en andra gång. Flera av respondenterna säger att den vanligaste orsaken till att leverantörerna 
inte lämnar en förhandsoffert är tidsbrist, att de helt enkelt inte hinner på grund av hög 
arbetsbelastning. De leverantörer som har lämnat förhandsoffert har dock en fördel jämt emot de 
som kommer in senare, respondent E säger att “... man har det ju litegrann i bakhuvudet att de 
inte är med i förhandsskedet.” För de leverantörer som verkligen är måna om att få beställningen 
är det alltså en klar fördel att vara med och lämna en förhandsoffert men samtidigt måste den 
uppfylla de produktkrav som byggbolagen har och priset får inte vara för högt. Detta innebär att 
förhandsofferten från leverantörerna måste vara noggrant gjorda.  
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5.5 Förslag från leverantörer 
 
Ett sätt som leverantörerna kan nå köparen på är genom att skapa en offert som de i sin tur 
skickar tillbaka till köparen på vilket material som kommer att användas, hur mycket tid som 
krävs och hur mycket det kommer att kosta (Kotler & Armstrong, 2012, s. 198). De flesta av 
byggbolagen som ingår i studien går ut med en förfrågan. Det är leverantörernas chans att få ett 
jobb genom att svara på denna förfrågan med en förhandsoffert. De skickar ut en förhandsoffert 
som ett förslag på vad de kan leverera och till vilka priser. De respondenter som intervjuats har 
haft liknande processer när det gäller att ta emot förhandsofferter. De har även använt 
förhandsofferterna på samma sätt, vilket innebär att de har förhandsofferterna som ett 
prissättningsunderlag till den offert som de i sin tur ger till beställaren. De flesta av 
respondenterna anger på ett eller annat sätt att förhandsofferten är ett hjälpmedel för att kunna se 
vilka priser det handlar om samt att kunna bedöma om produkten uppfyller kraven i 
produktspecifikationen. Respondenterna är eniga om att de flesta byggbolag använder sig av 
förhandsofferterna på samma sätt. En del av respondenterna hade erfarenhet av att arbeta på 
andra byggbolag och kunde på så sätt intyga detta. 
 
Alla respondenter är eniga om att förhandsofferten har ett väldigt högt värde för dem.  
Respondent E nämner att de inte skulle klara sig utan förhandsofferterna från leverantörerna 
eftersom de inte den kunskapen om att bedöma kostnader på de produkter eller tjänster som de 
tar in. Detta i sin tur innebär att om de inte tar in förhandsofferter så ger de en offert som inte är 
komplett till beställaren vilket kan resultera i att beställaren förkastar anbudet. Respondent C 
säger att en förhandsoffert kan vara skillnaden mellan att få ett jobb eller inte. Respondent B 
uppger att förhandsofferten ger dem en möjlighet att lämna ett anbud till beställaren som är så 
nära sanningen som möjligt. Att samtliga respondenter är överens om förhandsoffertens värde 
innebär att leverantörernas medverkan i anbudsprocessen har betydelse för vilket byggbolag som 
ska vinna upphandlingen. Utan leverantörernas bidrag minskar byggbolagens chanser att få 
beställningar så byggbolagen är beroende av leverantörernas kunskap för sina anbud.   
 
Förhandsofferten verkar ha störst betydelse för byggbolagen när de ska köpa in produkter som 
kategoriseras som specialprodukter. Respondent D uppger att de skulle kunna klara sig utan 
förhandsoffert om det gäller vissa standardprodukter. Även respondent B uppger att de skulle 
kunna klara sig utan förhandsoffert inom visa produktkategorier där det finns generella priser. 
Svaren från respondent B och D öppnar upp för att leverantörerna kan ändra sitt sätt att jobba på 
när de lämnar förhandsofferter på standardprodukter. Istället för att lämna förhandsofferter skulle 
de kunna ha prislistor på standardprodukter och sedan erbjuda avtal med rabatt till byggbolagen 
för att få dem att beställa standardprodukter av dem. Detta kan effektivisera 
beställningsprocessen för båda parter och minska kostnaderna för offerthantering. 
  
Förhandsofferterna ger byggbolagen information som gör deras anbud till beställarna mer 
korrekta. Denna information vill dock de flesta av respondenterna inte betala för. När vi sedan 
ställde frågan om de kunde tänka sig att betala för en förhandsoffert så var svaret nej hos alla 
respondenter utom en. Respondent F, den respondent som hade kortast erfarenhet från 
byggbranschen och som var yngst av respondenterna, kunde tänka sig att betala för 
förhandsofferten. Respondent F:s åsikt var att vill ett byggbolag ha ett jobb och ett så skarpt pris 
som möjligt på detta så kan det uppstå en situation där de måste betala för att få in de uppgifter 
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de behöver från leverantören. Flera av de andra respondenterna var helt emot betala för en 
förhandsoffert och menade att vill leverantören ha ett jobb så är de upp till dem att visa intresse 
genom att skicka en förhandsoffert. Respondent B har varit med om en leverantör som krävt 
betalt för förhandsofferten, denne fick dock backa rätt fort på detta. Även respondent A hade 
varit med om att en leverantör försökt ta betalt för förhandsofferten, nu blev det aldrig aktuellt 
med en offert i det fallet men respondent A betonade att den leverantören inte hade fått någon 
förfrågan i sådant fall. Att ta betalt eller inte ta betalt är en fråga som kan influeras av attityder 
och tradition. Vår studie visar att är mycket sällsynt att leverantörer försökt att ta betalt för en 
förhandsoffert. De respondenter som arbetat länge i branschen kanske bara ser det ur ett 
perspektiv och kan inte överhuvudtaget tänka sig att betala för en sådan tjänst för att traditionen i 
branschen är så. Den yngre respondenten var nyutexaminerad och har inte samma erfarenhet som 
de andra respondenterna och är därför inte lika färgad av tradition. Hon kan se det hela ur ett 
annat perspektiv och därmed kan hon tänka sig att betala för förhandsofferten under vissa 
speciella omständigheter. 
 
Kotler & Armstrong (2012) säger så är en offert inte bara ett papper med siffror på utan även ett 
marknadsföringsverktyg som ska locka köparen. Några av respondenterna är inne på att 
förhandsofferterna är en del av leverantörernas marknadsföring. Respondent B anser att det 
ligger i leverantörernas intresse att lämna förhandsoffert, ifall de inte vill lämna en förhandsoffert 
behöver de inte heller lämna en offert när det är skarpt läge. Respondent D säger att “Det borde 
vara i den säljandes intresse å att få ut sina offerter tycker jag.”. För leverantörerna blir det en 
avvägning mellan å ena sidan värdet på den marknadsföring förhandsofferten kan ge och å andra 
sidan kostnaden för att ta fram förhandsofferten. Respondent C tror att de leverantörer som inte 
lämnar förhandsoffert kan avstå för att de känner sig “brända”, att de har lämnat så många 
förhandsofferter utan att få någon beställning. För dessa leverantörer har då värdet av den 
marknadsföring de kunde få ut av att lämna förhandsoffert varit lägre än kostnaden för att 
producera förhandsofferten. 
 
Under intervjuerna har respondenterna fått en fråga om det saknas något i förhandsofferterna 
idag. Respondenterna var överens om att förhandsofferterna i överlag var bra och att det inte 
saknades något i dem. Ibland behöver de dock kontakta leverantörerna för att få förtydliganden. 
Respondent C säger att “Det beror ju på hur vi ställt frågan också, vad vi har lämnat för 
underlag, så det är ju upptill oss vad vi får för svar”. Kotler & Armstrong (2012) menar att 
offerten ska stå ut och vara den bästa i en konkurrenssituation, samtidigt visar resultatet av våra 
intervjuer att respondenterna själva har inte kan ge några tydliga förbättringspunkter på de 
förhandsofferter de får in idag. Vi tolkar det som att de förhandsofferter som leverantörerna 
producerar idag håller en hög kvalitet och att det är små detaljer som gör att en förhandsoffert 
avviker. Flera av respondenterna menade på att de reservationer som leverantörerna ibland har 
kunde vara tydligare i förhandsofferterna. Att som leverantör tänka igenom hur deras 
reservationer är formulerade och presenterade kan vara ett sätt att få förhandsofferten att stå ut. 

5.6 Val av leverantör 
 
Vår bild efter intervjuerna är det i de allra flesta fallen är det ca 3-4 personer från ett företag som 
är inblandade i denna process. Enligt respondenterna har det varit i första hand någon typ av 
inköpare, platschef, arbetschef och i vissa fall även VD inblandade i köpbeslutet.  
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Respondent D:s svar skiljer sig dock från de andras då respondent D ofta fattar beslut om inköp 
själv men att det vid större inköp är två till inblandade, VD:n för företaget och platschefen. 
Precis som Sheth & Mittal (2004) nämner så får vi den känslan att det faktiskt krävs så pass 
många personer från företag vid beslutet. Detta eftersom de samspelar med varandra och har 
erfarenhet och expertis från olika delar av de berörda områdena i projektet. Att respondent D:s 
svar skiljer sig åt kan förklaras med att denne jobbar på ett företag med en mindre organisation 
än de andra respondenternas. 
 
På nästa sida kommer en tabell över de kriterier som respondenterna tittar på vid val av 
leverantör. 

 
Figur 5 Respondenternas kriterier vid val av leverantör 

Respondenterna angav själva tre olika kriterier vardera för valet av leverantör. Detta var inget vi 
styrde över under intervjun utan samtliga sex respondenter hade tre kriterier var de tittade på. 
I Cheraghi et. al. (2004) artikel listas de tio vanligaste kriterierna för val av leverantör. 
Dessa är kvalité, leverans, pris, servicereparationer, teknisk kapacitet, produktionskapacitet, 
finansiell styrka, ledning & organisation, pålitlighet och flexibilitet. (Cheraghi et. al, 2004, s. 97) 
I tabellen ovan framgår det att de tre vanligaste kriterierna hos respondenterna var pris, produkt 
(kvalité) och leverans (tid). Dessa stämmer väl överens vad Cheraghi et. als (2004) artikel säger 
är de vanligaste kriterierna. Respondent E angav både soliditet och tidigare erfarenhet som två av 
sina tre kriterier. Soliditet är ett mått på ett företags finansiella styrka och tidigare erfarenhet 
innebär pålitlighet och förtroende för ledning & organisation. Cebi & Bayraktar (2003) menar att 
priset på produkten inte alltid är det viktigaste utan företagets rykte kan vara viktigare för 
kunden. Att soliditet och tidigare erfarenhet var två viktiga kriterier kan tyda på att respondenten 
har haft negativa erfarenheter med leverantörer som inte har kunnat leverera på grund av dålig 
ekonomi eller brister i organisationen vilket har gett dessa leverantörer ett dåligt rykte hos de 
byggbolag respondenten jobbar på. Detta skulle kunna förklara varför dessa två kriterier var 
viktiga för respondenten. 
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Att pris, produkt och leverans är de viktigaste kriterierna i tabell 2 kan ha flera orsaker. En stor 
förklaring till varför priset är så viktigt kan vara det som respondenten från företag A är inne på 
att byggbranschen har små marginaler och att de därför försöker minska sina kostnader genom 
att köpa in billigare. Produkten styrs i stor utsträckning av vad byggbolagens beställare har för 
krav eller önskemål, enligt respondenterna minskar deras chanser till att få uppdraget från 
beställaren om byggbolagen inte kan leverera rätt produkt. De är alltså beroende av att ha rätt 
produkt för att kunna få in uppdrag. Med leverans menar respondenterna att produkten ska 
anlända i rätt tid, vara bra paketerad och märkt på rätt sätt för att kunna den ska gå att hantera på 
ett bra sätt på byggarbetsplatsen.  
 
I begreppet leverans finns det en intressant aspekt nämligen att leverans skulle kunna vara 
kostnad istället. Om de inte får produkten i rätt tid försenas byggprojektet och byggbolagen får 
en ökad byggkostnad. Om produkten inte är rätt paketerad kan den skadas under transport och 
produkten ska antingen repareras eller nytillverkas och därmed uppstår en försening. Om 
produkten inte är rätt märkt tar det längre tid för byggbolaget att hantera produkten på 
byggarbetsplatsen och då blir kostnaden för hanteringen av produkten högre. Respondenterna 
nämner inte totalkostnaden för produkten någon gång under intervjuerna men samtidigt 
analyserar de förhandsofferterna delvis efter ett totalkostnadstänk. För leverantörerna innebär 
detta att de skulle kunna nischa sin marknadsföring mot ett totalkostnadstänk där de garanterar 
leverans inom rätt tid. 

5.7 Beställningsspecifikation 
 
Beställningsspecifikation innebär ett slutgiltigt bevis på att beställningen är gjord. Det är i den 
specifikationen som en lista på vad som ska beställas, när det ska beställas och hur mycket som 
ska beställas kommer att synas. (Kotler & Armstrong, 2012, s. 199). En beställningsspecifikation 
kan benämnas som en orderbekräftelse. Detta är helt enkelt bekräftelsen på den slutgiltiga 
beställningen mellan byggbolaget och leverantören. Denna bekräftelse uppkommer när 
byggbolaget har bestämt utifrån slutofferten vilken leverantör de kommer att välja. Ibland 
beställer dock byggbolagen direkt på förhandsofferten. Respondent C uppger att om det är en 
generalentreprenad så handlar de direkt på förhandsofferten och tar inte in en slutoffert. Även 
respondent A uppger att de ibland beställer direkt på förhandsofferten utan att begära in 
slutofferter. Således kan förhandsofferten i vissa fall leda direkt till en beställning för 
leverantören. Om en beställning kommer direkt på förhandsofferten undviker leverantören 
kostnader för produktionen av en slutoffert. Detta visar på vikten av att förhandsofferterna är bra 
utformade.  

5.8 Utvärdering av köp 
 
Utvärderingen är det sista steget i köpbeslutsprocessen. Detta steg innebär som tidigare nämnt att 
företaget eller byggbolaget i det här sammanhanget utvärderar hur samarbetet med den valde 
leverantören har fungerat. Köparen kan i vissa fall kontakta kunder och höra deras åsikt om 
exempelvis leverans (Kotler & Armstrong, 2012, s. 199). Utvärderingen efter ett köp var inget 
som vi direkt berörde under datainsamlingen. Indirekt så fick vi information om att 
köputvärdering görs och att den får betydelse för vilka leverantörer som kontaktas i framtiden.  
Respondent E uppger att hur samarbetet har fungerat tidigare med leverantören är av betydelse 
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för deras val av leverantör. Således finns det goda skäl förr leverantörerna att vårda sina 
kundrelationer för att få vara med vid nästa upphandlingstillfälle. 
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5.9 Den nya marknadsföringsmixen 
 
Nedan kommer vi att analysera den data som samlats in genom att matcha de olika C:na mot 
intervjusvaren. 

5.10 Cost - Kostnad 
 
Kostnad är ett samlingsbegrepp som inte bara innebär en kostnad ekonomiskt. Det kan även vara 
tiden det kostar att utföra ett köp eller det engagemang som kunden lägger ned för att utföra ett 
köp. Kostnaden ses av kunderna som ett värderingsperspektiv. Värderingsperspektivet är 
personligt och inkluderar kvalitet av bedömningar som påverkar individens liv (Cummins, J. & 
Mullin, R. (2002), s. 12).  I vårt fall så blir det byggbolagets(kunden), kostnad i tid, pengar och 
engagemang för att kunna finna rätt leverantör för det projekt som ska utföras åt en beställare. 
Detta innebär att leverantören måste finna en väg att leverera ett jobb på ett så ekonomiskt sätt 
som möjligt och även finna faktorer som byggbolaget värderar högt. Detta kan exempelvis 
innefatta korta ledtider, minskat tidsspill, effektivt arbete och såklart ett arbete som är av stor 
kvalitet. Har inte leverantören möjlighet att utföra något eller några av dessa kvaliteter så är 
risken överhängande att byggbolaget kommer att förkasta deras förhandsoffert.  
 
Fem av sex respondenter svarar att priset och tiden är de viktigaste faktorerna när de väljer ut 
vilken leverantör som de kommer att gå vidare med. Precis som Cummins & Mullin (2002) säger 
om värderingsperspektivet så är både tiden och priset bedömningar som kommer att påverka 
företaget. Även Bruner (1989) är inne på att använda uttrycket “kostnad” som ett samlingsnamn 
för vad priset på produkt och tid kostar. Under intervjuerna så talar alla respondenterna om att 
det viktigaste kriteriet vid val av leverantör var priset och tiden (tiden att leverera, utföra ett jobb 
mm). Ingen av respondenterna gick djupare med vad de menade med att priset och tiden var de 
viktigaste kriterierna, de menade att det helt enkelt låg i leverantörens intresse att kunna erbjuda 
detta. Vi fick lite känslan av att de inte tänkte på kostnaden i sin helhet utan mer som två separata 
kriterier, pris och tid. Respondent F var dock inne på att de skulle kunna återanvända gamla 
förhandsofferter för att se över priserna istället för att fråga om en ny och samtidigt spara tid. “vi 
som byggföretag skulle iallafall kunna använda oss av tidigare offerter för det är ju ett 
jättearbete för oss att sitta och skicka ut förfrågningar till alla olika leverantörer, så jag tycker 
man skulle kunna ta vara på de offerter man fått in tidigare” Detta i sig skulle innebära en 
kostnadsbesparing för båda parter. För leverantören skulle kostnad för både tid och pengar sparas 
in och för byggbolaget skulle detta innebära i huvudsak en tidsbesparing. Respondent A och C 
uppger att de ibland beställer direkt på förhandsofferten utan att begära in slutofferter. Det tyder 
på att en bra utformad förhandsoffert kan ge kunden en besparing i form av tid om kunden väljer 
att beställa direkt på förhandsofferten. För leverantören innebär det en besparing i både tid och 
pengar då en slutoffert inte behöver produceras. 

5.11 Convenience of buying - Bekvämlighet 
 
De flesta individer idag är lata av naturen. Med lathet följer bekvämligheten vilket även påverkar 
kunders val av leverantör. Bekvämlighet kan vara en mix av olika faktorer som till exempel 
öppettider, plats, hur betalningen fungerar. (Cummins, J. & Mullin, R. 2002, s. 12). För en kund 
som exempelvis något av de byggbolag som intervjuats i vår studie så kan en faktor som 
bekvämlighet innebära valet av leverantör. Respondent E uttryckte att de tittar på tidigare 
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samarbete med leverantören och att om de ska ta in en ny leverantör vill ha de referenser som de 
kan kolla upp. Detta kan ses som en typ av bekvämlighet eftersom att välja en ny leverantör kan 
medföra konsekvenser som innebär mer arbete för byggbolaget än att välja en leverantör som de 
vet utför jobbet utan påföljder. De vet vad de får när de väljer leverantörer som tidigare har 
kunnat leverera enligt deras önskemål.   
 
Respondent F tar även upp samarbetet med leverantören som ett viktigt kriterium vid valet av 
leverantör. Respondent F menar på att det ska vara smidigt att arbeta med leverantören. 
Enligt Dev & Schultz (2005) ska det säljande företaget visa att de kan erbjuda den snabbaste, 
lättaste och billigaste lösningen på kundens problem (Dev & Schultz, 2005, s. 22). 
Om leverantören kan övertyga kunden om att de är smidiga att samarbeta med har de en tydlig 
konkurrensfördel. 
 
Bekvämlighet kan även handla om förhandsoffertens utformning. Respondent A uppger att 
förhandsofferterna överlag är tydligt uppspecificerade och att det är tydligt vem som är 
kontaktperson men samtidigt kunde leverantörerna vara bättre på att förtydliga om det finns 
några reservationer. Även respondenterna B, D och E är inne på att leverantörerna skulle kunna 
vara bättre på att förtydliga sina reservationer. Respondenternas önskemål om tydligare 
förhandsofferter kan ses som att leverantörerna skulle kunna öka deras bekvämlighet genom att 
tillmötesgå deras önskan. Flera av respondenterna uppger att leverantörernas produkt måste 
uppfylla kraven i produktspecifikationen för att de ska kunna lägga en beställning hos dem. 
Alltså har inte en tydlig förhandsoffert någon fördel vid valet av leverantör, att kraven är 
uppfyllda är överordnat tydliga reservationer. Den ökade bekvämligheten som en tydlig 
förhandsoffert ger kan istället ses som en del av leverantörens marknadsföring. 

5.12 Concept - Koncept 
 
En viktig del för leverantören att tänka på när de överlämnar förhandsofferten till byggbolaget är 
hur konceptet ser ut. 
“Det viktigaste är att vi får det som är tänkt, vid rätt tidpunkt till rätt pris” 
Citatet ovan från respondent B sammanfattar de viktigaste kriterierna för respondenterna vid 
valet av leverantör. Som vi tidigare varit inne på under “kostnad” kan priset på produkten och 
leveranstiden vävas ihop till kostnaden för produkten. Om leverantören har en produkt som 
uppfyller produktspecifikationen och kombinerar det med kostnaden för produkten har 
leverantören ett erbjudande till kunden som enligt Bruner (1989) kan uppfattas som ett koncept. 
Respondent A ansåg inte att SSC skulle kunna vara en konsult åt företag A utan respondent A 
menade att de istället skulle kunna vara ett bollplank utan betalning. Ingen av de andra 
respondenterna presenterade några liknande eller avvikande tankegångar. 
Således blir diskussionen om hur SSC skulle kunna omforma sin produkt till ett koncept mer 
spekulationer från vår sida men om vi bortser från att de ska vara konsulter på sina produkter kan 
vi se andra möjligheter. Ett alternativ kan innebära som Bruner (1989) föreslår, att leverantören 
väver ihop sin produkt med en tjänst för att kunna vara mer konkurrenskraftig och “sticka ut” vid 
ett urval. Som Cummins & Mullin (2002) nämner så kan en garanti eller rätt till en reklamation 
vara ett exempel på detta (Cummins, J. & Mullin, R. (2002), s. 12). Istället för att erbjuda kunden 
en produkt som denne måste anpassa sig till så ska produkten anpassas till en färdig lösning för 
kundens behov (Dev & Schultz, 2005, s. 19-20). Exempelvis kan leverantören lämna en 
förhandsoffert på fönster där de kompletterar sin produkt genom att erbjuda transport till 
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byggplatsen eller till och med uppmontering av de fönster som levereras. Att erbjuda en 
tilläggstjänst kan innebära för leverantören en ökad chans att deras förhandsoffert blir vald och 
att de då går vidare till det slutliga urvalet. En tilläggstjänst kan även innebära en slags 
tidsgaranti, det innebär att leverantören garanterar att arbetet kommer att utföras inom beräknad 
tidsram.  

5.13 Communication - kommunikation 
 
Respondent D säger att “Det borde vara i den säljandes intresse å att få ut sina offerter tycker 
jag.” 
Förhandsofferterna blir en del av leverantörernas kommunikation mot deras kunder. På ett sätt 
används förhandsofferten som ett dokument som exempelvis säger “vi finns”, “det här kan vi 
erbjuda”. Kotler & Armstrong (2012) menar att en offert är en typ av marknadsföringsverktyg, 
inte enbart ett papper med information om siffror, tidsplaner och så vidare.  
 
Dev & Schultz (2005) säger att idag är det viktigt att kunna förse kunden med rätt information 
om rätt produkt och vid rätt tillfälle (Dev & Schultz, 2005, s. 20). Respondent A nämner att det 
är viktigt att leverantören är tydlig med att märka ut vem som är kontaktperson på 
förhandsofferten. Respondent D berättar att ibland måste de ringa upp leverantören för att få 
förtydligat vissa punkter på förhandsoffert. Detta visar på hur viktigt det är att vara noggrann 
med kommunikationen, inte enbart vid en verbal konversation utan även skriftligt. Respondent C 
är dock inne på att deras insats också är viktig. Med det menar hon att hur detaljerat och 
välskrivet förfrågningsunderlaget är påverkar hur bra leverantörernas förhandsofferter blir. 
 
Respondent A tar även upp hur viktigt han tycker att det är att ha en bra dialog med leverantören. 
Leverantören sitter oftast på expertis som är väldigt värdefull. Om han då som kund kan använda 
leverantören som bollplank i vissa situationer så skapas en integration mellan kunden och 
leverantören vilket enligt Lauterborn (1990) är god marknadsföring. 
 
Kommunikation är även ett sätt att förmedla en känsla för ett varumärke. Det är väldigt viktigt 
att kunna matcha känslan av märket med rätt erbjudande samt en god kommunikation ut till 
kunderna (Cummins, J. & Mullin, R. (2002), s. 12). En leverantör som har ett varumärke som är 
starkt har oftast större chanser att få fler jobb. Detta kan kopplas till bekvämligheten, som 
tidigare nämnt så valde respondenterna hellre en leverantör de tidigare använt sig av och som de 
haft ett gott samarbete med, vilket i sin tur innebär att denna leverantör har ett varumärke som 
kunden känner igen och har god erfarenhet av.  

5.14 Customer relationship - kundrelationer 
 
Kundrelationer är viktiga att kunna skapa men även att behålla. Cummins och Mullin (2002) 
menar att ur ett kundperspektiv så bör leverantören kunna lösa deras problem, svara på deras 
frågor och visa respekt mot kunden (Cummins, J. & Mullin, R. (2002), s. 12). Som tidigare 
nämnt så talar Respondent A om att kunna använda leverantören som ett bollplank. Detta är ett 
bra tillfälle för leverantören att skapa en god relation till kunden genom att vara tillmötesgående 
och svara på de frågor som kunden kan tänkas ha. 
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Respondent C uttrycker sig på så sätt att ca 95 % av deras leverantörer tillhandahåller en 
förhandsoffert åt dem på deras förfrågningar. De resterande 5 % som inte lämnar en 
förhandsoffert tror hon kan känna sig “brända” eftersom de redan lämnat så många utan att få en 
beställning. En annan anledning kan vara att de tror att deras förhandsofferter endast används till 
en priskoll. Genom att återkoppla till leverantörerna efter en upphandling så kan känslan av att 
bli “bränd” minskas. Detta eftersom leverantören då får en anledning till varför byggbolaget inte 
går vidare med dem, vilket resulterar i att leverantören får en chans att förbättra sig inför nästa 
upphandling. Återkoppling är även något som man kan dra paralleller till kommunikation.  
 
Ett annat sätt att skapa goda kundrelationer är att sätta kunden i fokus. Leverantören kan 
exempelvis utföra insatser som egentligen inte har någon påverkan på just merförsäljningen 
direkt, insatserna blir ett taktiskt drag för att skapa en god relation istället. Kunden eller 
användaren sätts i fokus och målet blir att tillfredsställa intressenten (Sheth, J & Mittal, B. 
(2004), s. 383). En parallell till detta kan vi dra från den fråga vi ställde om någon av 
respondenterna kunde tänka sig att betala för en förhandsoffert. De allra flesta var inne på att inte 
betala och att det ligger i leverantörens intresse att tillhandahålla förhandsofferter för att få 
jobbet. Detta innebär att de anser att förhandsofferten är en del i kommunikationen av 
leverantörens erbjudande och därmed något de inte kan ta betalt för. 
 
En intressant vändning kom när Respondent F talar om att hon faktiskt anser att leverantören kan 
kräva betalt för förhandsofferten. Hennes resonemang går ut på att om byggbolaget vill ha ett så 
skarpt pris som möjligt och kanske under viss tidspress så får de räkna med att betala för det. “... 
vill man ha ett jobb så måste man ju nästan vara beredd på att betala kanske för de för att få... 
för man vill ju ha ett så skarpt pris som möjligt när man sitter och räknar och så, så de ... ja det 
tycker jag nog att man skulle kunna.” Ur ett kundvårdsperspektiv så är detta ett tillfälle för 
leverantören att stärka bandet till sin kund genom att i en pressad situation ta på sig uppdraget 
hos kunden utan att ta betalt, även fast kunden skulle acceptera det. Vid en upphandling längre 
fram i tiden då leverantören står mot ett flertal starka kandidater om att få ett jobb så kan detta då 
vara till fördel för denne. Däremot, om leverantören väljer att ta betalt för uppdraget så kan detta 
resultera i att kunden får en negativ inställning till leverantören eftersom denne utnyttjar det 
pressade tillfället till varje pris att tjäna pengar.   
 
Flera av respondenterna uppger att de leverantörer som inte lämnar en förhandsoffert inte får 
vara med och lämna en slutoffert. Därmed måste leverantören lämna en förhandsoffert för att 
enligt Sheth & Mittal (2004) tillfredsställa kunden och skapa en god relation för att få vara med 
och lämna en slutoffert. 

5.15 Consistency - Följdriktigheten 
 
Cummins och Mullin (2002) beskriver följdriktigheten som en slags varumärkessäkerhet. Detta 
kan beskrivas på så sätt att om en leverantör integrerar de fem ovanstående c:na så skapas en god 
följdriktighet och en stark varumärkessäkerhet. Relaterat till de respondenter vi har intervjuat har 
respondent A, B, C, D och F indirekt angett nedanstående kriterier som anledningar att välja en 
leverantör. Den första faktorn som alla nämnde var priset vilket kan kopplas till kostnaden. De 
nämner även ledtider, kvalitet, enkelt att komma i kontakt med leverantören och en god 
kommunikation mellan parterna. Dessa uttalanden kan dras paralleller till kommunikation, 
kundrelationer, koncept, bekvämlighet men även här, kostnaden. Respondent E värderade 
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tidigare samarbete högt vilket vi har kopplat till bekvämlighet. Genom att analysera den 
empiriska datan har vi kunnat se ett mönster som innebär att alla dessa faktorer som bildar 6C 
har trådar mellan varandra som binder ihop dem på ett eller annat sätt. Det räcker inte med att 
leverantören är duktig på några av de fem c:na, kostnad, bekvämlighet, koncept, kommunikation 
och kundrelationer utan för att uppnå en stark varumärkessäkerhet måste de vara duktiga på 
samtliga. 
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6.0 Slutsats 
 
I detta kapitel kommer vi att gå igenom slutsatser samt rekommendationer till SSC. Vi kommer 
att redogöra för våra slutsatser som utvecklats från analysen, därefter kommer vi att redogöra för 
de rekommendationer vi kommit fram till. Kapitlet avslutas med vad vi tycker kan vara 
intressant för vidare forskning inom det studerade området. 

6.1 Slutsatser utifrån empirin 
 
I vår studie skulle vi söka svar på hur leverantörerna påverkas av byggbolagens 
köpbeslutsprocess. Den slutsats vi kan dra är att byggbolagens köpbeslutsprocess i stora delar 
påminner om den teoretiska modellen för organisationers köpbeslutsprocess med en vital 
skillnad i att stegen leverantörssökning, förslag från leverantörer och val av leverantör kan göras 
två gånger om byggbolagen väljer att ta in en slutoffert efter förhandsofferten. Detta innebär att 
leverantörerna konkurrerar om samma beställning vid två tillfällen och får en längre 
försäljningsprocess. Vi kan även dra slutsatsen att pris, produkt och leverans är de kriterier 
byggbolagen tittar på när de utvärderar leverantörernas förhandsofferter. Detta innebär att 
leverantörerna måste uppfylla dessa kriterier för att stå sig i konkurrensen med andra 
leverantörer. Vidare har även svaren på våra syften betydelse för hur leverantörerna påverkas av 
byggbolagens köpbeslutsprocess. Slutsatser för dessa redovisas nedan. 
 
Det första syftet med vår studie var att skapa en förståelse för vilken funktion förhandsofferten 
har i organisationers köpbeslutsprocess. Vår slutsats är att förhandsofferten har fyra funktioner,  
förhandsofferten är en del av byggbolagens anbud till sina beställare, förhandsofferten används 
för att jämföra olika leverantörers erbjudanden, förhandsofferten fungerar i vissa fall som en 
slutoffert som byggbolagen beställer på, förhandsofferten används av byggbolagen för att välja 
ut vilka leverantörer de ska kontakta för att få en slutoffert. 
 
Det andra syftet med vår studie var att skapa en förståelse för förhandsofferternas betydelse och 
värde för SSC:s kunder. Vår slutsats är att förhandsofferterna är nödvändig för kunderna, de har 
stor betydelse för och de har ett högt värde för kunderna. Utan förhandsofferten kan inte 
kunderna ge ett korrekt pris till beställaren och då minskar deras chanser att få jobbet.  
 
Det tredje syftet var att skapa en förståelse för varför så få förhandsofferter leder till en slutoffert. 
Slutsatsen vi kan dra är att om den offererade produkten inte uppfyller kraven i 
produktspecifikationen eller om priset på produkten är markant högre än konkurrenternas så 
tillfrågas inte leverantören om att göra en slutoffert. Erbjudandet i förhandsofferten måste vara 
rätt ur kundens synvinkel. 
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6.2 Rekommendationer till SSC 
 
Huvudsyftet med vår studie var att ge rekommendationer förändringar som SSC kan göra i sitt 
arbete med förhandsofferterna. Utifrån den analys vi gjort av vårt empiriska material har vi 
kommit fram till tre rekommendationer till SSC. 
 
1. Se förhandsofferten som ett tillfälle att marknadsföra företaget 
 
Vi rekommenderar att SSC ser förhandsofferten som en del av deras marknadsföring till 
kunderna och att de koordinerar sin övriga marknadsföring med förhandsofferten. 
Förhandsofferten har fler funktioner än att bara vara ett erbjudande till kunden. 
Som vi har nämnt tidigare i texten så är förhandsofferten en viktig del av företagets 
marknadsföring. Den är en del av företagets första kontakt med kunden och förhandsofferten 
informerar kunden om att företaget finns till och att de har ett erbjudande till kunden. En väl 
utformad förhandsoffert ger ett gott första intryck hos kunden och erbjuder en direkt kanal in till 
de personer som är beslutsfattande hos kunden. Om beslutsfattarna hos kunden nås med rätt 
budskap kan en konkurrensfördel uppstå som i förlängningen leder till en ökad försäljning. Flera 
av respondenterna i vår studie menade att en förhandsoffert av god kvalitet ökar leverantörens 
chanser att få ett jobb.  
 
2. SSC bör inte ta betalt för förhandsofferten 
 
En av de frågor som vi sökt svar på i denna studie är om går att ta betalt för förhandsofferten. 
Baserat på de svar vi fått ut av vår datainsamling är detta något vi inte kan rekommendera. Fem 
av sex respondenter var negativt inställda till detta och av dessa fem hade två erfarenheter av 
leverantörer som försökt att ta betalt för förhandsofferten. För de leverantörer som försökt ta 
betalt för förhandsofferten har försöket inte fallit väl ut. En av sex respondenter kunde tänka sig 
att betala för förhandsofferten i vissa speciella fall. Om en sådan situation skulle uppstå 
rekommenderar vi att istället för att ta betalt för förhandsofferten att leverantören ser situationen 
som ett utmärkt tillfälle för att stärka kundrelationen genom att hjälpa kunden gratis. 
 
3. Följ upp förhandsofferterna 
 
Vi rekommenderar att SSC börjar kontinuerligt följa upp varför vissa förhandsofferter inte leder 
till slutofferter. Genom vår datainsamling har vi fått en bild av att leverantörer faller bort från 
förhandsofferten till slutofferten för att deras erbjudande antingen inte innehöll rätt produkt eller 
att priset var för högt. Om SSC följer upp varför vissa förhandsofferter inte leder till slutofferter 
kan de få en uppfattning om vad som var orsaken till att de inte fick lämna slutoffert. 
När vetskapen om varför de inte fick lämna slutoffert finns ser vi två alternativ till åtgärder. 
I det första alternativet tänker vi oss att SSC följer upp förhandsofferterna och upptäcker att de 
aldrig får en viss typ av jobb, exempelvis fönster till förskolor. Då anser vi att det inte finns 
någon anledning för SSC att räkna på fönster till förskolor. I det andra alternativet tänker vi oss 
att SSC följer upp förhandsofferterna och upptäcker att de aldrig får beställningar från en av 
kunderna. Då anser vi att det inte finns någon anledning för SSC att räkna på förfrågningar från 
den kunden. I båda dessa alternativ anser vi att det är viktigt att SSC på ett tydligt sätt 
kommunicerar ut till kunderna varför de valt att inte räkna på de typer av jobbet som vi 
exemplifierat ovan. Den tydliga kommunikationen är viktig för att den ger ett seriöst och 
trovärdigt intryck hos kunderna vilket är bra för SSC:s varumärke. 
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6.3 Förslag till vidare forskning 
 
Vår studie fokuserade på förhandsofferten som bara är en liten del av upphandlingsprocessen och 
byggprocessen. När 45 % av byggkostnaden utgörs av materialkostnader trodde vi att 
leverantörernas betydelse för en både tids- och kostnadseffektivare byggprocess skulle ha fått 
mer uppmärksamhet. Vi har under arbetet med vår studie hittat få undersökningar, rapporter eller 
artiklar som belyser leverantörernas betydelse för byggandet i Sverige. Leverantörer uppger i en 
undersökning som utfördes av Gadde & Dubois (2000) att hela 5 % av deras omsättning går till 
att ta fram förhandsofferter till byggbolag och att endast en av tioleder till en beställning. Denna 
utgift leder till att de på något sätt måste täcka denna utgift. Det som händer då är att deras priser 
stiger för att täcka kostnaderna för de nio förhandsofferter son inte leder till en beställning. 
Frågeställningar som då skulle kunna utredas vidare är hur leverantörer och byggbolag 
tillsammans kan vara med och bidra till att sänka kostnader vid nybyggnationer eller hur 
upphandlingsprocessen kan effektiviseras med fokus på leverantörernas situation i 
byggprocessen. 
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