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Förord 
Jag som skrivit detta examensarbete heter Robin Antfolk, jag läser Högskoleexamen Bygg 

och Anläggning vid Luleå Tekniska Universitet. Kursen Verksamhetsförlagd utbildning, 

Y0006, en del av kursen är att skriva ett examensarbete.  

Jag har valt att göra detta examensarbete där jag gjorde min verksamhetsförlagda utbildning, 

vilken jag gjorde hos Frentab Entreprenad och söner AB, Stockholm.  

Mina mentorer John Fransson, Mattias Fransson och Malin Nykvist skall ha ett särskilt tack 

då de har stöttat och väglett mig under min VFU. Samtliga anställda och samarbetspartners 

till företaget Frentab vill jag också passa på att tacka.  
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Sammanfattning 
Under hösten 2013 uppmärksammade Frentab Entreprenad & Söner AB under flertalet 

uppföljningsmöten i olika projekt att det fanns fel/brister i rutinerna kring inköp och kalkyl. 

Anledningen till detta arbete var att Frentab Entreprenad & Söner AB skulle få hjälp med att 

identifiera fel och brister i deras rutiner kring inköp.  

I rapporten kommer jag med förbättringsåtgärder och i samråd med organisationen ändrade vi 

rutiner och mallar för inköp. 
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1 Bakgrund 
Under hösten 2013 uppmärksammade Frentab Entreprenad & Söner AB under flertalet 

uppföljningsmöten i olika projekt att det fanns fel/brister i rutinerna kring inköp och kalkyl. 

Att platscheferna ej har fått tillräckligt med information. Det har många gånger väckts tvivel 

om produkter är beställda eller om det funnits inhämtade offerter, varifrån 

produkterna/tjänsterna har köpts och vem som skall kontaktas för avrop/beställning.  

I och med att det är väldigt lång leveranstid inom vissa produktsegment, kan detta medföra 

stora förseningar på projektet om det inte är beställt. Vilket kan medföra stora kostnader i 

form utav ekonomisk ersättning, vite.  

2 Syfte 
Syftet med arbetet är att identifiera problem samt ge förslag på förbättringsåtgärder inom 

området inköp- och leveransplanering för att kunna effektivisera och säkerhetsställa kvalitén 

på samspel mellan kalkyl och inköp till platschef. 

3 Frågeställning 
  

• Vad är inköpt till projektet? 

• Tydlighet i vad, när, hur? 

• Tydlighet mellan prisförfrågan och beställning? 

• Till vem skall produkterna avropas? 

• Vem gör avropen? 

• Vilka skall informationen delges till?  

• I vilket skede skall informationen delges? 
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4 Avgränsningar 
Arbetets omfattning kommer att avgränsas till Frentab Entreprenad & Söner AB och deras 

huvudkontor i Gustavsberg. Jag kommer endast att ge förslag på förbättringar inom området, 

inköp från kalkyl och inköp till platschef.  

5 Metod 
Vid val utav ämne rådfrågade jag Mattias Fransson, delägare och kalkylator i företaget, om 

vilket ämne som skulle vara intressant för företaget. Mitt krav var att ämnet som vi skulle 

välja skulle vara ett ämne där företaget är i behov av att göra förbättringar. Vi kom fram till 

att det vore mest givande att jag fick sitta med i flertalet projekt som inköpare. För att få en 

god inblick och identifiera problemen.   

Resultatet baseras på praktiska erfarenheter och samtal med kalkylator respektive platschef. 

Förslag på förbättringar uppdagades under samtalen och under projektets gång. Där 

diskussionerna lade grund för nya mallar/rutiner.    

 

6 Resultat 

6.1 Vad är inköpt till projektet? 

Vilka produkter/tjänster är inköpta till projektet? Här har jag identifierat ett problem med att 

det förekommer osäkerheter om vad det är som faktiskt är inköpt till projektet. Har något 

missats kan detta leda till långa leveranstider och förorsaka vissa förseningar i projektet. Samt 

medföra kostnader i form av omstrukturering av arbetet eller stillestånd för egen personal eller 

underentreprenörer.  
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6.2 Tydlighet i vad, när, hur? 

Tydligheten med vad som är avropat/beställt i projekten har varit bristande. I vissa fall har 

projektorganisationen trott att det är beställt, när produktionen har nått fram till byggdelen har 

dem ifrågasatt vart materialet är och då konstaterat att produkten ej är beställd. Då har det 

varit missförstånd med vem som skulle göra vad. Här har respektive arbetstagare fått ta till sig 

dessa erfarenheter och i framtiden förbättra kommunikationen samt göra informationen 

tillgänglig för andra.  

Tillsammans med Malin Nykvist förbättrade vi en befintlig inköpsmall vilken är gjord i 

Microsoft Excel. Där läggs produkterna in samt vilka leverantörer/underentreprenörer 

förfrågan är skickad till. Offerter/anbud som kommer från respektive 

leverantör/underentreprenör hyperlänkas i dokumentet. Efter varje produkt skrivs vem som 

ansvarar för inköpen och vem som ansvarar för avropen. I kolumnen ”övrigt” skrivs 

leveranstiden in (bilaga 2)  

6.3 Tydlighet mellan en prisförfrågan och beställning 

När det görs en prisförfrågan skall det framgå tydligt att det endast är en förfrågan om pris. 

Lika tydligt skall det vara när det görs en beställning. Detta för att minimera risken för 

eventuella missförstånd.   

6.4 Till vem skall produkterna ropas av? 

Att det råder tveksamheter om vem hos leverantören som skall kontaktas för att avropa 

produkterna är tydligt. Om produkterna ropas av till fel kontaktperson, kan denna person inte 

vara uppmärksam nog och fel priser erhålls.   

6.5 Vem skall ropa av? 

Att delegera vidare avropen i ett projekt är viktigt. Att få rätt produkt i rätt tid gör att vi kan 

minimera uppställningsytorna, vilka oftast är små från början. Vi vill inte använda resurserna 

för att flytta om produkterna. Förslaget här är att delegeringen skall ske från inköp till 

platschef. Platschefen ansvarar sedan för vilka han/hon vill delegera ansvaret till alternativt att 

platschefen själv sköter avropen.  
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6.6 Vilka skall informationen delges till? 

Vilka är det som skall informeras i projektet om vad som är inköpt och när det är tänkt att 

levereras till arbetsplatsen? Ett sätt som inte är beprövat än är att leveransplanen kan vara 

tillgänglig för yrkesarbetarna på plats. Där de kan se vad det är som kommer att levereras och 

vilket datum det kommer till arbetsplatsen. 

6.7 I vilket skede skall informationen delges? 

Vem behöver veta vad och när? I skedet att det har blivit en accept på ett lämnat anbud skall 

inköparen göras medveten om detta. Det han/hon vill ha i första hand är ett tilltänkt 

startdatum, även tillgång till dokument (ritningar, teknisk beskrivning, mängdförteckning, 

intagna offerter). Detta för att kunna göra en inköpsplan och för att kunna prioritera på rätt 

sätt i rätt tid. Nästa skede är att informera platschefen, i form av ett internt startmöte 

tillsammans med arbetschef, kalkylator och inköpare. Platschefen ansvarar sedan för att 

informera berörd personal och underentreprenörer (bilaga 1).  
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7 Diskussion 
Syftet med arbetet var att identifiera problem samt ge förslag på förbättringsåtgärder inom 

området inköp- och leveransplanering för att kunna effektivisera och säkerhetsställa kvalitén 

på samspel mellan kalkyl och inköp till platschef. 

För att projektet skall bli effektivt och ekonomiskt krävs det en bra struktur och att det finns 

en bra och tydlig kommunikation i projektet. För att kunna nå fram till detta mål har jag 

tillsammans med Frentab´s organisation gjort förbättringar i inköpsmallarna. Där det framgår 

vem som gör vad och med vilken framförhållning denna skall göras t.ex. avrop. Att på det 

enklaste sättet ge platschefen de bästa tänkbara förutsättningarna.  

Feedback är viktigt för att kunna förbättra det som inte fungerar alternativt kunna behålla det 

som fungerar bra. Detta görs antingen under projektet alternativt under uppföljningsmötet när 

projektet är avslutat. I detta examensarbete har jag suttit med i flertalet projekt där jag har följt 

upp processen. 

Rutiner som vidare ska ses över är i vilken storlek på inköpen en platschef bör be en inköpare 

om hjälp.  
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8 Slutsats 
Att Frentab gav mig det ansvar och tillit under projektarbetet, gjorde att jag kunde komma 

med konstruktiva förbättringsåtgärder. Jag har fått en inblick i arbetet och planeringen samt 

hur mycket inköpen kan påverka det ekonomiska utfallet. Jag har fått lära mig hur viktigt det 

är med en enkelhet i kommunikationen och hur viktigt det är med tydlighet. Är det otydligt 

blir det lätt missförstånd vilket egentligen får två olika utfall, antingen beställer båda 

produkterna alternativt beställer ingen produkterna.  
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10 Bilagor 

10.1 Bilaga 1 -Processplan 
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10.2 Bilaga 2 –Översikt upphandling 
 

 


