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Abstract 
 
According to information from the Swedish Road Administration, public procurement of 
contracts often has few tenders, and there is often a large spread in tender prices. The Swedish 
Road Administration also sees an increasing concentration to the large construction 
companies.    
 
For the Swedish Road Administration, which is a large buyer within the road construction 
industry, it is desirable that the competition is stimulated, and that a transformation is 
promoted within the industry where small companies have the possibility to grow, and new 
companies have the possibility to compete with those already established. Therefore, there is 
a need for a greater understanding of what factors drive the underlying structure within the 
road construction industry, and what factors might possibly affect the tender competition in 
the Swedish Road Administration's public procurement of contracts. The purpose with this 
master thesis is therefore to carry out a competition analysis within the road construction 
industry by means of a suitable method.   
 
To accomplish the competition analysis a case study within the road construction industry has 
been carried out. The model of competition that has been used is Michael E. Porter's five 
forces model. The data collection for this study is foremost based on qualitative interviews 
carried out with respondents who have experience from projects with the Swedish Road 
Administration in the northern part of Sweden as the buyer.  
 
This study has revealed in a number of factors that are driving the underlying structure within 
the road construction industry. The industry is partly characterized by high entry barriers that 
deter new companies from competing with those already established. Furthermore, rivalry 
among existing competitors can increase because the industry growth is experienced as static, 
which forces the entrepreneurs to grow through fighting for market shares. Moreover, the 
negotiating leverage of the Swedish Road Administration can increase because it annually 
purchases a large volume compared to the annual turnovers of the entrepreneurs. The Swedish 
Road Administration's negotiating leverage can also decrease because it is governed by laws. 
 
This study also points to some factors that can be considered to influence the tender 
competition in the Swedish Road Administration's public procurement of contracts.  
Examples of such factors are requirements set on entrepreneurs, the contract period, 
predictability of future procurements, and the size of the invitations to tender.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

III 
 

Sammanfattning  
 
Enligt information från Vägverket har upphandlingar av anläggningsentreprenader ofta få 
anbudsgivare, samtidigt som det ofta förekommer stora spridningar i anbudspriser. Vägverket 
ser även en ökad koncentration till de stora bygg- och anläggningsföretagen.  
 
För Vägverket som är en stor beställare inom anläggningsbranschen är det önskvärt att 
konkurrensen stimuleras, och att ett omvandlingstryck främjas på marknaden där mindre 
företag har möjligheten att växa, och där nya företag har möjligheten att etablera sig och 
konkurrera med de befintliga företagen inom branschen. Det finns därmed ett behov av en 
ökad förståelse för vilka faktorer som driver på den grundläggande strukturen inom 
anläggningsbranschen, och vilka faktorer som eventuellt påverkar anbudskonkurrensen i 
Vägverkets upphandlingar av entreprenader. Syftet med denna studie är därför att med en 
lämplig metod utföra en konkurrensanalys inom anläggningsbranschen.   
 
För att utföra konkurrensanalysen har en fallstudie inom anläggningsbranschen för väg-
entreprenader utförts. Den konkurrensmodell som har tillämpats för att utföra analysen är 
Michael E. Porters femkraftsmodell. Till grund för datainsamlingen har sedan kvalitativa 
intervjuer genomförts med respondenter som har erfarenhet av att utföra uppdrag med 
Vägverket Region Norr som beställare. Intervjumaterialet har sedan analyserats främst utifrån 
Michael E. Porters femkraftsmodell samt övrig teori.   
 
Studien har kommit fram till ett antal faktorer som driver på den grundläggande strukturen 
inom anläggningsbranschen. Branschen kännetecknas delvis av höga inträdesbarriärer som 
hindrar nya företag från att etablera sig och konkurrera med de befintliga företagen inom 
branschen. Rivaliteten inom anläggningsbranschen kan också förstärkas eftersom tillväxten 
för uppdrag till Vägverket upplevs i stort som statisk, och att entreprenörerna därmed tvingas 
att växa genom att ta marknadsandelar av varandra. Vidare kan Vägverkets förhandlings-
styrka anses öka eftersom Vägverket årligen upphandlar stora volymer i förhållande till 
entreprenörernas årsomsättning. Vägverkets förhandlingsstyrka kan också anses minska 
eftersom Vägverket styrs av lagen om offentlig upphandling (LOU).  
 
Studien har även kommit fram till några faktorer som eventuellt kan påverka anbuds-
konkurrensen i Vägverkets upphandlingar av entreprenader. Exempel på sådana faktorer är 
krav som ställs på entreprenörerna, kontraktstiden, förutsägbarhet om framtida upphandlingar 
och storleken på anbudsförfrågningarna.  
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1 Introduktion 
 
Detta kapitel introducerar bakgrunden till studien och den problemdiskussion som leder fram 

till syftet och de forskningsfrågor som ska besvaras. Avgränsningar och studiens disposition 

introduceras också.   

1.1 Bakgrund  

Den offentliga sektorn i Sverige är en stor beställare av varor och tjänster. Det samlade värdet 
av de offentliga upphandlingarna uppskattas i Sverige till mellan 400 och 500 miljarder 
kronor per år. För att de offentliga inköpen ska ske på ett effektivt sätt och bidra till väl 
fungerande marknader regleras de i lag. Syftet med upphandlingsreglerna är att offentliga 
upphandlare ska använda offentliga medel på bästa sätt genom att uppsöka och dra nytta av 
konkurrensen på aktuell marknad. Regelverket syftar också till att leverantörerna ska ges lika 
möjligheter att tävla på samma villkor i varje upphandling (Morin & Dahlström, 2008, s 6). 
När många företag konkurrerar på marknaden ökar utbudet av varor och tjänster och företagen 
strävar efter att bli bättre och effektivare. Därigenom ökar kundernas valmöjligheter och 
förutsättningar skapas för lägre priser (Dominius, 2006, s 8).  
 
En offentlig beställare är den statliga myndigheten Vägverket, vars uppgift är att ge 
medborgare och näringsliv bra förutsättningar att använda sig av och genomföra transporter 
på det statliga vägnätet. Det arbete som Vägverket utför ska leda till att vägtransportsystemet 
har en god standard, att det är samhällsekonomiskt effektivt och tillgängligt för alla 
människor (Vägverket, 2009a). Vägverket är också en stor beställare inom bygg- och 
anläggningsbranschen, och upphandlar årligen projekteringsarbeten, vägbyggnads-, drift- och 
underhållsentreprenader för omkring 15 miljarder kronor, samt varor och övriga tjänster för 
omkring 2 miljarder kronor (Vägverket, 2009b).  
 
Bygg- och anläggningsbranschen kännetecknas i sin tur av en marknadsstruktur med ett fåtal 
stora företag som kan verka och konkurrera nationellt, och ett stort antal små företag som 
verkar på regionala eller lokala marknader (Konkurrensverket, 2007, s 126). De sju största 
bygg- och anläggningsföretagen i Sverige 2007 var Skanska, NCC, Peab, JM, Vägverket 
Produktion (Svevia sedan den 1 januari 2009), Banverket Produktion och Veidekke Sverige, 
enligt Sveriges Byggindustrier (2008). Även 2004 var dessa företag de största bygg- och 
anläggningsföretagen i Sverige enligt Konkurrensverket (2007, s 103).    

1.2 Problemdiskussion  

Enligt information från Vägverket har upphandlingar av anläggningsentreprenader ofta få 
anbudsgivare, samtidigt som det ofta förekommer stora spridningar i anbudspriser. Vägverket 
ser även en ökad koncentration till de stora bygg- och anläggningsföretagen. 
 
En möjlig konsekvens av att ett fåtal stora företag dominerar marknaden är att 
konkurrensbegränsande samarbeten kan uppstå dem emellan. Ett exempel på ett konkurrens-
begränsande samarbete inom branschen är det så kallade asfaltkartellmålet, vilket är det 
största konkurrensmålet i Sverige genom tiderna. I domen fälldes ledande bygg- och 
anläggningsföretag för att ha gjort upp om priser, anbud och marknader för 
asfaltbeläggningsarbeten (Konkurrensverket, 2007, s 124).  
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Ett sätt som kan hindra otillåtna konkurrensbegränsande samarbeten är att främja ett 
omvandlingstryck på marknaden där mindre företag har möjligheten att växa, och där nya 
företag har möjligheten att etablera sig och konkurrera med de befintliga företagen inom 
branschen (Dominius, 2006, s 9).  
 
För Vägverket som är en stor beställare inom anläggningsbranschen är det önskvärt att 
konkurrensen stimuleras, och att ett omvandlingstryck främjas inom branschen. Det finns 
därmed ett behov av en ökad förståelse för vilka faktorer som driver på den grundläggande 
strukturen inom anläggningsbranschen, och vilka faktorer som eventuellt påverkar anbuds-
konkurrensen i Vägverkets upphandlingar av anläggningsentreprenader.  

1.3 Syfte och forskningsfrågor 

För att förstå vilka faktorer som driver på den grundläggande strukturen inom 
anläggningsbranschen, och vilka faktorer som kan påverka anbudskonkurrensen i Vägverkets 
upphandlingar av entreprenader, är syftet med denna studie att:  
 
Med en lämplig metod utföra en konkurrensanalys inom anläggningsbranschen. 

 
Syftet har sedan delats upp i två forskningsfrågor. Den första forskningsfrågan går in på vilka 
faktorer som driver på den grundläggande strukturen inom anläggningsbranschen. Sådana 
faktorer kan exempelvis vara möjligheter eller hinder för små och medelstora företag att 
konkurrera med de stora anläggningsföretagen. Det är därför angeläget att studera dessa 
faktorer.   
 

1. Vilka faktorer driver på den grundläggande strukturen inom anläggningsbranschen?  

 
Det ligger vidare i allmänhetens intresse att offentliga medel används på ett effektivt sätt, och 
att det råder en sund konkurrens på marknaden. Den andra forskningsfrågan handlar därför 
om vilka faktorer som kan påverka anbudskonkurrensen i Vägverkets upphandlingar av 
entreprenader.  
 

2. Vilka faktorer kan påverka anbudskonkurrensen i Vägverkets upphandlingar av 

entreprenader?  

 

1.4 Avgränsning  

Studien är avgränsad till att studera entreprenörer som är verksamma inom anläggnings-
branschen i Norr- och Västerbotten, och deras syn på konkurrensen och på Vägverket som är 
en stor beställare inom branschen.  
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1.5 Disposition  

 
Rapporten är indelad i 6 kapitel enligt nedan:  
 
 
Kapitel 1: Introduktion   Bakgrunden beskrivs och följs av en problemdiskussion som leder 

fram till syftet med studien och de forskningsfrågor som kommer 
att besvaras. Studiens avgränsning presenteras också.    

 
Kapitel 2: Teori De teorier som har legat till grund för datainsamlingen och för 

analysen av konkurrensen inom anläggningsbranschen för väg-
entreprenader.   

 
Kapitel 3: Metod De metoder som har använts för att utföra studien beskrivs och 

motiveras. Val av konkurrensmodell och intervjuföretag motiveras 
också. Kapitlet avslutas med att illustrera studiens arbetsgång i en 
schematisk figur. 

 
Kapitel 4: Empiri  Intervjupersonernas syn på konkurrensen inom anläggnings-

branschen, och på Vägverket som är en stor beställare inom 
branschen presenteras.  

 
Kapitel 5: Analys  Insamlad data från empirin analyseras utifrån vald teori i syfte att 

komma fram till reella faktorer som driver på den grundläggande 
strukturen inom anläggningsbranschen. Faktorer som kan påverka 
anbudskonkurrensen i Vägverkets upphandlingar av entreprenader 
analyseras också.  

 
Kapitel 6: Avslutning  Studien avslutas med att besvara forskningsfrågorna, samt ge 

rekommendationer till fortsatta studier.   
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2 Teori 
 

Teorikapitlet har som avsikt att skapa en teoretisk grund för den empiri och analys som 

kommer i kapitel fyra och fem. Teorikapitlet är indelat i två delar. Första delen är ett 

teoriavsnitt inom ämnesområdet konkurrens och strategi. Andra delen berör regelverket kring 

offentlig upphandling, och upphandling av entreprenader inom Vägverket. Kapitlet avslutas 

med en teoretisk referensram som visar på hur teoriavsnitten kopplas samman med varandra.  

2.1 Konkurrens och strategi 

Denna del av teorikapitlet grundar sig på teorier framtagna av Michael E. Porter som är en 
framträdande forskare inom ämnesområdet konkurrens- och strategianalys. Andra forskares 
syn på Porters femkraftsmodell presenteras också.  

2.1.1 Femkraftsmodellen 

Enligt Porter (1983, s 25-26) beror konkurrensläget i en bransch på fem konkurrenskrafter 
vilka är rivalitet mellan nuvarande konkurrenter, hot från potentiella etablerare och substitut, 
samt leverantörers och köpares förhandlingsstyrka. De fem konkurrenskrafterna illustreras i 
figur 2.1. Porter menar vidare att varje bransch har sitt centrala strukturdrag som bestämmer 
konkurrenskrafternas samlade styrka och följaktligen lönsamheten inom en bransch. Är det 
samlade trycket högt från de fem konkurrenskrafterna, pressas lönsamheten enligt teorin ner. 
Vad som definierar en bransch finns det olika uppfattningar om. Porter (1983, s 27) definierar 
en bransch som en grupp företag som producerar produkter och tjänster som är nära substitut 
till varandra.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hot från 
substitutprodukter 
eller tjänster  

Leverantörers 
förhandlingsstyrka 

Hot från 
nyetablerare 

Köpares 
förhandlingsstyrka 

Branschkonkurrenter 
 
 

Rivalitet mellan 
nuvarande konkurrenter 

Leverantörer 
 

Figur 2.1. Branschkonkurrensens drivkrafter 
Efter M. E. Porter, 1983, Konkurrensstrategi: Tekniker för att analysera branscher och 

konkurrenter, s 26. 

Substitut 

Köpare 

Potentiella  
etablerare 
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Den mest framträdande kraften som påverkar intensiteten i konkurrensen behöver enligt 
Porter (2008, s 80) inte alltid vara den mest uppenbara kraften att lägga märke till. Strateger 
måste därför tränga djupare under ytan för att förstå den grundläggande strukturen som 
bestämmer varje krafts styrka. Vidare anser Porter (1983, s 28) att den grundläggande 
strukturen består av ett flertal ekonomiska och tekniska faktorer som är viktiga för styrkan i 
varje konkurrenskraft. Dessa faktorer kommer att studeras närmare i efterföljande stycken. 
 
Rivalitet mellan nuvarande konkurrenter - Rivalitet uppstår enligt Porter (1983, s 37-38) när 
konkurrerande företag ser tillfälle, eller känner sig pressade att förbättra sin position på 
marknaden. Porter menar vidare att företag genom taktiska metoder som prisutspel, 
produktlanseringar, reklamkampanjer, ökad kundservice eller garantiåtagande kan skaffa sig 
en fördelaktigare position. Faktorer som enligt Porter (1983, s 38-40) ökar intensiteten i 
konkurrensen är: många eller jämbördiga konkurrenter, långsam branschtillväxt, höga fasta 
tillverknings- eller lagerkostnader, ingen differentiering eller inga omställningskostnader, 
språngvis kapacitetsökning, olikartade konkurrenter, högt strategiskt värde samt höga 
nedläggningshinder.  
  

• Många konkurrenter kan leda till att vissa företag tror att de kan göra utspel på 
marknaden utan att det märks. Även få konkurrerande företag kan leda till en intensiv 
konkurrens, förutsatt att företagen är relativt jämbördiga med hänsyn till storlek och 
observerbara resurser. Är branschen å andra sidan starkt koncentrerad, eller domineras 
av ett eller flera företag, kan de dominerande företagen spela en koordinerande roll i 
branschen genom metoder som prisledarskap.  

• Långsam branschtillväxt leder till en strid om marknadsandelar för företag som vill 
expandera.  

• Höga fasta tillverknings- eller lagerkostnader skapar ett tryck på företag att nå full 
kapacitet. Uppstår överkapacitet leder detta ofta till upptrappade prissänkningar 
eftersom företag sänker priserna i syfte att försäkra sig om försäljning.  

• Ingen differentiering eller inga omställningskostnader på en vara eller tjänst leder till 
att köparens val ofta baseras på pris och service, varav ett tryck på pris- och 
servicekonkurrens uppstår.  

• Vid språngvis kapacitetsökning i stora steg finns det risk för att branschen kan drabbas 
av återkommande perioder av överkapacitet och prissänkningar.  

• Olikartade konkurrenter med olika ursprung samt skilda mål och strategier för hur 
företagen ska konkurrera, kan möta svårigheter med att tolka varandras avsikter och 
komma överens om vilka spelregler som ska gälla inom branschen.  

• Ett högt strategiskt värde inom en bransch leder till att fler företag har intresse av att 
nå framgång inom branschen. Företag kan exempelvis välja att offra lönsamheten för 
att ta marknadsandelar i en strategiskt viktig bransch.  

• Konkurrensintensiteten i en bransch kan öka på grund av höga nedläggningshinder 
vilka är ekonomiska, strategiska och emotionella faktorer som får företag att fortsätta 
att konkurrera i en bransch även om de får låg avkastning på investerat kapital.   

 
Hot från nyetablerare - Enligt Porter (1983, s 28-29) medför nyetableringar i en bransch ny 
kapacitet och önskan om att vinna marknadsandelar. Detta kan i sin tur leda till att priserna 
pressas ner eller att branschföretagens kostnader drivs upp, varav lönsamheten inom 
branschen reduceras. Vidare anser Porter att förvärv in i en bransch i avsikt att bygga upp en 
marknadsposition bör betraktas som en nyetablering, även om inget nytt företag skapas. Hotet 
om nyetablering i en bransch beror enligt Porter på hur stora hindren för nyetablering är, 
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tillsammans med reaktionen som nyetablerade företag kan förvänta sig från de etablerade 
företagen i branschen. Det finns sex betydande hinder för nyetablering enligt Porter (1983, s 
29-34) vilka är: stordriftsfördelar, produktdifferentiering, kapitalbehov, omställnings-
kostnader, tillgång till distributionskanaler, kostnadsolägenheter oberoende av stordrift och 
statlig politik.  
 

• Stordriftsfördelar uppstår när företag gynnas av lägre produktionskostnader per 
producerad enhet allteftersom den absoluta volymen per tidsenhet ökar. 
Stordriftsfördelar kan avskräcka företag från att etablera sig i branschen genom att 
tvinga etableraren att antingen starta i stor skala, eller starta i liten skala och finna sig i 
kostnadsnackdelarna. En typ av etableringshinder orsakade av stordriftsfördelar 
inträffar när det förekommer ekonomiska fördelar med vertikal integration. Är de 
flesta etablerade konkurrenterna i branschen integrerade, och etableraren inte själv 
integrerar, drabbas etableraren av kostnadsnackdelar och möjligen av uppbundna 
leverantörer eller marknader. Inom så kallade uppbundna marknader köper de flesta 
kunder från integrerande enheter, eller de flesta leverantörer säljer vidare internt. Det 
oberoende företaget kan då möta svårigheter med att nå jämförliga priser om 
integrerade konkurrenter erbjuder det oberoende företaget andra villkor än det interna 
företaget.  

• Produktdifferentiering innebär att etablerade företag har försprång genom deras 
etablerade kundlojalitet skapad från tidigare annonsering, kundservice, produkt-
skillnader eller på att de var först i branschen.  

• Kapitalbehov uppstår när omfattande investeringar krävs för att nyetablerade företag 
ska ha möjlighet att konkurrera med redan etablerade företag. Detta skapar hinder för 
nyetablering särskilt om kapitalet krävs för osäkra satsningar.  

• Omställningskostnader är engångskostnader som drabbar köpare som byter från en 
leverantörs produkt eller tjänst till en annans. Hinder för nyetablerare skapas om 
omställningskostnaderna är höga för köparen vid byte av leverantörer. 

• Ett hinder för nyetablering kan skapas genom nyetablerarens behov av att försäkra sig 
om tillgång till distributionskanaler för sin produkt.  

• Med kostnadsolägenheter oberoende av stordrift menas att etablerade företag kan ha 
kostnadsfördelar som nyetablerare inte kan kopiera oavsett storlek och uppnådda 
stordriftsfördelar. Som exempel kan statliga subventioner i vissa branscher ge 
etablerade företag permanenta fördelar.   

• Statlig politik kan begränsa eller hindra etablering i branscher genom att införa 
tillståndsgivning och begränsa tillgången till råmaterial.  

 

Hot från substitut - Substitut är enligt Porter (1983, s 43) produkter eller tjänster som kan 
anses utföra samma funktion som branschprodukten. Porter menar vidare att substitut 
begränsar en branschs potentiella vinster genom att lägga ett tak på de priser som företagen i 
branschen lönsamhetsmässigt sett kan ta ut. Ju attraktivare priset är på jämförliga alternativ, 
desto fastare ligger locket på branschvinsterna.  
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Leverantörernas förhandlingsstyrka - Enligt Porter (1983, s 46-47) kan leverantörer utöva 
förhandlingsstyrka gentemot företag i en bransch genom att hota om att höja priserna eller 
minska kvaliteten på levererade varor och tjänster. På detta sätt kan mäktiga leverantörer 
reducera lönsamheten i en bransch. En leverantörsgrupp är förhandlingsmäktig enligt Porter 
om:  

• Den domineras av några få företag och är mer koncentrerad än den bransch som den 
säljer till. Finns det många köpare och ett fåtal dominerande leverantörer, kan 
leverantörerna få ett stort inflytande på priser, kvalitet och villkor.   

• Den inte tävlar med andra substitut om försäljningen till branschen.  
• Den inte ser branschen som någon viktig kund och blir därigenom mer benägen att 

utöva sin makt.  
• Den produkt eller tjänst som den erbjuder är en viktig del i köparens verksamhet.  
• Den produkt eller tjänst som den säljer är differentierad, eller den har byggt upp 

omställningskostnader.  Köparna tappar därmed möjligheten att spela ut en leverantör 
mot en annan.  

• Den utgör ett trovärdigt hot om integration framåt. Detta lockar enligt Porter (2008, s 
83) speciellt när leverantörer ser att företagen som de säljer till gynnas av stora vinster 
jämfört med leverantörerna. 

 
Köparnas förhandlingsstyrka - Enligt Porter (1983, s 44-45) kan köpare utöva förhandlings-
styrka gentemot företag i en bransch genom att tvinga ner priser, förhandla om högre kvalitet 
eller bättre service och spela ut konkurrenterna mot varandra, allt på bekostnad av branschens 
lönsamhet. En köpgrupp är förhandlingsmäktig enligt Porter om:  
 

• Den är koncentrerad eller köper stora volymer i förhållande till leverantörernas 
försäljning. Köpare som köper stora volymer är speciellt mäktiga inom branscher som 
karaktäriseras av höga fasta kostnader, vilket ökar pressen på företagen att nå högt 
kapacitetsutnyttjande genom prissänkningar.   

• De produkter som den köper av branschen utgör en viktig del av köparens kostnader 
eller inköp. Köparen blir då mer benägen att nå gynnsamma priser och köpa selektivt.  

• Branschens produkter är standardiserade eller odifferentierade. Köpare som tror att de 
alltid kan hitta alternativa leverantörer tenderar att spela ut en leverantör mot en 
annan.  

• Den berörs av få omställningskostnader vid byte av leverantörer.  
• Den gör små vinster och måste därigenom söka låga inköpspriser.  
• Köpare utgör ett trovärdigt hot om integration bakåt genom att själva producera 

branschens produkter.   
• Branschens produkt eller tjänst är mindre viktig för kvaliteten hos köparnas produkter 

eller tjänster, vilket leder till att köparen blir mer priskänslig.  
• Köparen har full information om efterfrågan, aktuella marknadspriser och 

leverantörernas kostnader.  

2.1.2 Konkurrensstrategier  

För att bemästra de fem konkurrenskrafterna i femkraftsmodellen, och för att skapa en 
försvarbar ställning och lyckas bättre än andra företag i en bransch, finns det enligt Porter 
(1983, s 52-53) tre allmänna konkurrensstrategier: kostnadsledarskap, differentiering och 
fokusering. De tre strategierna skildras i figur 2.2.  
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Kostnadsledarskap - Kostnadsledarskap innebär att ett företag konkurrerar med ett lågt pris 
jämfört med konkurrenterna inom en bransch. Låg kostnad i förhållande till konkurrenterna 
blir det genomgående temat för företagets strategi, även om områden som kvalitet och service 
inte kan förbises. Att nå kostnadsöverlägsenhet kräver ofta en hög relativ marknadsandel eller 
andra fördelar såsom en gynnsam tillgång på råmaterial. Produkterna kan också behöva 
utformas så att de är lätta att tillverka, och att företaget håller ett brett sortiment av produkter 
för att sprida kostnaderna och sälja till flera större kundgrupper och därigenom skapa volym. 
De faktorer som bidrar till kostnadsledarskap erbjuder därmed ofta etableringshinder som 
stordriftsfördelar och kostnadsfördelar. Genomförandet av en lågkostnadsstrategi kan i sin tur 
kräva aggressiv prissättning och kanske initialförluster för att åstadkomma marknadsandelar, 
som i sin tur kan ge inköpsfördelar som ytterligare sänker kostnaderna (Porter, 1983, s 53-54). 
Finns det flera företag som strävar efter kostnadsledarskap, blir rivaliteten mellan företagen 
ofta intensiv, förutsatt att företagen erbjuder någonting som värderas lika av köparen (Porter, 
2004, s 13).   
 
Differentiering - Differentiering som strategi innebär att ett företag strävar efter att vara unik 
efter någon dimension som uppskattas av köparna i branschen. Företaget väljer därmed ett 
eller flera attribut som köpare inom branschen anser vara viktiga, och särskiljer sin produkt 
eller tjänst bättre än konkurrenterna efter det som skapar värde för köparen. Finns det flera 
attribut som köparna värderar, kan det i kontrast till kostnadsledarstrategin finnas fler än en 
framgångsrik differentieringsstrategi inom en bransch (Porter, 2004, s 14). Differentiering kan 
ske inom olika områden som exempel teknologi och erbjuden kundservice. Strategin innebär 
inte att ett företag försummar kostnaderna, men att dessa inte är det primära strategiska målet. 
En risk med differentiering som konkurrensstrategi kan vara om köparens behov av den 
differentierade tjänsten eller produkten minskar, eller om köparen avstår för att göra 
kostnadsbesparingar. Det behöver dock inte vara omöjligt att förena differentiering med låga 
kostnader, även om strategin kan vara svår att förena med en hög marknadsandel (Porter, 
1983, s 55, 62).   
 
Fokusering - Fokuseringsstrategin innebär att företaget väljer en strategisk målgrupp, och 
antar antingen en lågkostnadsposition, eller en hög differentieringsgrad, eller båda delarna. 
Strategin vilar på antagandet av att företaget kan betjäna sin utvalda strategiska målgrupp mer 
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Figur 2.2. Tre basstrategier 
Efter ”Three Generic Strategies” av M.E. Porter, 2004, Competitive Advandage, s 12. 
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effektivt än konkurrenter med en bredare inriktning, och därigenom nå resultat över 
genomsnittet för sin bransch (Porter, 1983, s 56).   

2.1.3 Strategiska grupper 

I den ursprungliga femkraftsmodellen som har beskrivits i avsnitt 2.1.1, beskrivs branschen 
som en helhet. I de flesta branscher finns det enligt Porter (1983, s 135-138) däremot företag 
som har valt olika konkurrensstrategier.  Branscher kan enligt Porter därför delas in i 
strategiska grupper som baseras på likheter i företagens strategier som exempelvis val av 
produktsortiment, graden av vertikal integration, geografisk spridning och så vidare.  
 
Vidare har etableringshinder i den ursprungliga femkraftsmodellen enligt Porter (1983, s 140-
141) betraktats som branschegenskaper som avskräcker nya företag från att etablera sig i 
branschen, och därmed skyddar alla företag inom en bransch. Totalt sett anser Porter ändå att 
etableringshinder hänger ihop med den strategiska grupp som etableraren vill ansluta sig i. 
Porter anser vidare att samma grundläggande ekonomiska faktorer som leder till 
etableringshinder också allmänt kan betraktas som förändringshinder som avhåller företag 
från att flytta från en strategisk position från en strategisk grupp till en annan. Till olika 
strategiska grupper hör även olika nivåer av förändringshinder som kan ge vissa företag 
bestående fördelar enligt Porter.  

2.1.4 Strukturförändring i en bransch 

Porter (2004, s 7) anser att en branschstruktur är relativt stabil, men att den kan ändras över 
tiden allteftersom en bransch utvecklas. Vidare anser Porter (1983, s 187) att struktur-
förändring i en bransch följer av förändringar av branschgränserna som illustreras av den 
streckade linjen i figur 2.3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enligt Porter (2004, s 175) spelar teknologisk utveckling en viktig roll vid förändringar av 
branschgränser, och oavsett var strateger väljer att sätta branschgränserna, kan teknologisk 
utveckling bredda eller krympa gränserna. Vidare anser Porter (1983, s 187) att strukturella 
förändringar som underlättar för leverantörer att integrera framåt (vertikal integration), också 
kan innebära att leverantörer blir konkurrenter till företagen inom branschen. Enligt Porter 
(1983, s 188) kan även det individuella företaget genom sitt strategiska agerande påverka de 
fem konkurrenskrafterna och därigenom också påverka en branschstrukturell förändring.  

Figur 2.3. Branschgränser 
Efter M.E. Porter, 1983, Konkurrensstrategi: Tekniker för att analysera branscher och konkurrenter, s 187. 
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2.1.5 Andra forskares syn på femkraftsmodellen 

Huvudförsvaret till Porters femkraftsmodell är enligt Grant (2005, s 102) att den är användbar 
i syfte att förstå konkurrensen inom en bransch. Femkraftsmodellen har ändå blivit utsatt för 
kritik från olika håll. Några av de punkter som modellen har kritiserats för presenteras i 
kommande stycken.  
 
En kritik som har riktas mot femkraftsmodellen är enligt Grant (2005, s 101) att den inte 
studerar den dynamiska rivaliteten mellan konkurrenter inom en bransch. Som exempel menar 
Grant att Pepsi-Colas konkurrensomgivning bestäms mer av Coca-Colas marknads-
föringstaktik och strategi, än av strukturen i den övriga läskedrycksbranschen i världen. Grant 
(2005, s 106) menar vidare att strategisk konkurrens är ett samspel mellan spelare, och att de 
beslut som fattas av en spelare är beroende av det faktiska och förutsedda beslutet som fattas 
av en annan spelare. Femkraftsmodellen ger enligt Grant även en liten insikt om hur företagen 
inom en bransch väljer att konkurrera eller samarbeta med varandra.  
 
Femkraftsmodellen anses också enligt Coyne och Subramaniam (1996, s 16) vara skapad ur 
en mikroekonomisk teori och bortser från yttre makroekonomiska krafter som också har en 
inverkan på branschen. Coyne och Subramaniam kritiserar också modellen för att vara skapad 
efter antagandet att köpare, säljare, substitut och konkurrenter är oberoende av varandra.  
Grundy (2006, s 217-218) anser vidare att konkurrenskrafterna i femkraftsmodellen är högt 
beroende av varandra och den externa omgivningen som består av politiska, ekonomiska, 
teknologiska och sociala faktorer. Enligt Grundy kan exempelvis köpare aktivt uppmuntra 
nyetablerare genom att reducera inträdesbarriärer, samt aktivt söka efter substitut och 
uppmuntra företag som producerar substitut att etablera sig i branschen. 
 
Coyne och Subramaniam (1996, s 18) riktar även kritik mot att femkraftsmodellen utgår från 
att det råder en låg osäkerhet inom en bransch, och att företag därmed kan förutspå exakta 
prognoser om framtiden och välja strategier därefter. Framtiden är däremot mycket svårare att 
förutspå i verkligheten enligt Coyne och Subramaniam. Strateger måste därför ta reda på hur 
osäker verkligheten verkligen är, och därefter rekommendera strategier efter graden av 
osäkerhet. Vidare nämnder Christensen (2001, s 105) att de faktorer som skapar fördelar för 
dagens mest framgångsrika företag, bara gäller på grund av särskilda faktorer som fungerar 
under särskilda omständigheter och vid en viss tidpunkt.  
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2.2 Offentlig upphandling 

Denna del av teorikapitlet presenterar teori om upphandlingslagarna och de olika entreprenad-
formerna. Information om hur upphandling av entreprenader sker på Vägverket presenteras 
också.   

2.2.1 Upphandlingslagar  

För att de offentliga inköpen ska ske på ett effektivt sätt och bidra till väl fungerande 
marknader regleras de i lag. Syftet med upphandlingsreglerna är att offentliga upphandlare 
ska använda offentliga medel på bästa sätt genom att uppsöka och dra nytta av konkurrensen 
på aktuell marknad. Regelverket syftar också till att leverantörerna ska ges lika möjligheter att 
tävla på samma villkor i varje upphandling (Morin & Dahlström, 2008, s 6-7). 
 
Den gamla lagen (1992:1528) om offentlig upphandling (LOU) har från den 1 januari 2008 
ersatts av två nya lagar. En lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) inom den 
klassiska sektorn, och en lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, 
transporter och posttjänster (LUF) inom försörjningssektorerna. Med upphandling inom den 
klassiska sektorn avses offentliga upphandlingar som görs av kommuner, landsting, statliga 
myndigheter och vissa offentliga bolag som inte bedriver någon av de verksamheter som hör 
till försörjningssektorerna (ibid.).  
 
All offentlig upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader ska följa de grundläggande 
principerna vilka är: principen om icke-diskriminering, principen om likabehandling, 
principen om transparens, proportionalitetsprincipen och principen om ömsesidigt erkännande 
(Morin & Dahlström, s 10-11).   
 

• Av Principen om icke-diskriminering följer att det är förbjudet att direkt eller indirekt 
diskriminera leverantörer främst på grund av nationalitet. Vidare får den upphandlade 
myndigheten exempelvis inte ge ett lokalt företag företräde med anledning av dess 
geografiska läge.  

• Principen om likabehandling innebär att alla leverantörer ska behandlas lika och ges 
lika förutsättningar. Som exempel måste alla leverantörer få tillgång till samma 
information vid samma tillfälle från den upphandlande myndigheten. 

• Principen om transparens medför en skyldighet för den upphandlande myndigheten 
att skapa öppenhet, och att lämna information om upphandlingen och det praktiska 
tillvägagångssättet vid denna. Alla leverantörer ska ges samma förutsättningar vilket 
bland annat innebär att förfrågningsunderlaget måste vara klart och tydligt, och 
innehålla samtliga krav på det som ska upphandlas. 

• Av proportionalitetsprincipen följer att kraven på leverantören och kraven i 
kravspecifikationen måste ha ett naturligt samband med och stå i rimlig proportion till 
det som ska upphandlas. Om det finns flera alternativ bör det alternativ som är minst 
ingripande eller belastande väljas. 

• Principen om ömsesidigt erkännande innebär att intyg och certifikat som har utfärdats 
av en medlemsstats behöriga myndigheter ska gälla också i övriga EU/EES-länder. 
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2.2.2 Entreprenadformer   

Begreppet entreprenadform anger det sätt som ett projekt ansvarsmässigt organiseras mellan 
byggherre, byggledare, projektörer, entreprenörer och leverantörer (Söderberg, 2005, s 22). 
Vanliga entreprenadformer som förekommer i Sverige är enligt Höök (1999, s 33) delad 
entreprenad, generalentreprenad och totalentreprenad.  
 
Vid delad entreprenad köper byggherren upp de vanliga byggentreprenaderna genom att 
upphandla en entreprenör som ofta benämns huvudentreprenör. Huvudentreprenören kan 
sedan komma att tillhandahålla vissa arbeten till de andra sidoentreprenörerna. Vid 
generalentreprenad har byggherren bara ett avtal med en entreprenör för de arbeten som ska 
utföras på arbetsplatsen. Det är generalentreprenören som sedan upphandlar och kontrakterar 
de av honom anlitade underentreprenörerna. Både vid delad entreprenad och vid 
generalentreprenad har byggherren ansvaret för projektering medan entreprenören ansvarar 
för utförande (Höök, 1999, s 35-36). Vid totalentreprenad har byggherren endast ett avtal 
med en entreprenör som omfattar både projektering och utförande. Totalentreprenören 
ansvarar då för projekteringen och att genomförandet utförs enligt gällande normer och enligt 
de funktionskrav som byggherren har sammanställt i förfrågningsunderlaget (Söderberg, 
2005, s 30).   
 
Kritiska synpunkter som har riktas mot totalentreprenaden är att den kan ge en fördel till de 
stora bygg- och anläggningsföretagen som har tillräckliga ekonomiska resurser att klara av 
projekteringen i samband med anbudsgivningen (Söderberg, 2005, s 33). Vidare kan 
totalentreprenaden skapa ett större utrymme för beställaren att ta till vara på utförarens 
kompetens (Konkurrensverket, 2007, s 92).     

I traditionella entreprenader tar byggherren över ansvaret för drift och underhåll när ett 
byggnadsverk är avslutat. Det kan därför vara svårt för byggherren att värdera inkomna anbud 
efter beräknade årskostnader för framtiden. Nya entreprenadformer har därför efterlysts där 
entreprenören inte enbart tar hänsyn till lägsta investeringskostnad vid lämnandet av anbud, 
utan även om bästa totala funktion som exempelvis kan uttryckas i årskostnader.  Detta kallas 
för funktionsentreprenad, när entreprenören även ansvarar för skötsel och underhåll av 
byggnaden under en tidsperiod av brukstiden (Söderberg, 2005, s 44).  

2.2.3 Vägverket och upphandling av entreprenader  

När ett projekt/objekt ska komma ut på upphandling annonserar Vägverket upphandlingen i 
en offentligt tillgänglig databas. Ett förfrågningsunderlag upprättas också. Förfrågnings-
underlag är det underlag som Vägverket tillhandahåller en leverantör inför en upphandling 
och som anger vad som ska upphandlas, vilka krav som ställs och hur anbuden kommer att 
värderas. Efter annonseringen kommer anbudstiden som är den tid som entreprenörerna har 
att räkna på ett anbud och lämna in det till Vägverket. När anbudstiden har gått ut prövar 
Vägverket inkomna anbud och tilldelar kontraktet till vinnande entreprenör (information från 
Vägverket).   
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På Vägverket sker prövning av anbud i fyra steg: kontroll att anbud lämnats korrekt, eventuell 
uteslutning av leverantörer, kvalificering av leverantörer och utvärdering av anbud 
(Vägverket, 2009c).  
 

Kontroll att anbud lämnats korrekt innebär en kontroll att anbud är inlämnade i rätt tid, 
undertecknat av behörig person och att anbudet är komplett. Sedan sker en eventuell 
uteslutning av leverantörer. Vidare sker kvalificering av leverantörer med avseende på 
uppgifter för registrerings- och skattekontroll, leverantörernas ekonomiska ställning, samt 
tekniska och yrkesmässiga kapacitet. Vid utvärdering av anbud sker en prövning att anbud 
uppfyller angivna SKALL-krav med avseende på kontraktsföremålets tekniska, administrativa 
och kommersiella krav. Utvärdering av anbud sker sedan utifrån angivna kriterier (ibid.). Den 
upphandlande myndigheten kan enligt Morin och Dahlström (2008, s 14) antingen tilldela 
kontraktet till det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga för myndigheten, eller till 
det anbud som har lägsta pris. Utvärderingsgrunden måste framgå av förfrågningsunderlaget. 
Vidare får den upphandlande myndigheten enligt Morin och Dahlström inte anta ett anbud 
som inte uppfyller kraven enligt förfrågningsunderlaget, eller göra prövningar mot andra 
kriterier än dem som har angivits. 
  
När Vägverket använder utvärderingsgrunden det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, väljs 
och utformas utvärderingskriterier utifrån relevans och betydelse för det aktuella 
projektet/objektet som ska upphandlas. När anbudsgivaren i sitt anbud erbjuder det Vägverket 
frågar efter med ett utvärderingskriterium, erhåller anbudet ett värde som får betydelse vid 
utvärderingen. Vägverket kan också bedöma ett utvärderingskriterium med hjälp av referenser 
från tidigare utförda arbeten. Vägverkets modell för anbudsvärdering ska säkerställa att 
utvärdering av anbud sker enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, samt gällande 
EG-direktiv, (2004/18/EG). Värderingen ska även säkerställa att anbudsgivaren ges en klar 
bild av hur det egna anbudet kommer att bedömas, samt säkerställa en likvärdig bedömning 
inom hela Vägverket (Vägverket, 2009d).   
 
Vilken inriktning som Vägverkets arbete ska ha bestäms av riksdag och regering. Det görs 
bland annat genom de långsiktiga målen för transportpolitiken i Sverige och genom det årliga 
regleringsbrevet från regeringen (Vägverket, 2009a). Vägverket ställer även krav på 
entreprenörer som berör ekonomiska, tekniska, yrkesmässiga och administrativa krav, samt 
krav som handlar om miljö och kvalitet (Vägverket, 2009e). Enligt information från 
Vägverket är vissa krav som ställs på entreprenörerna styrda av lagar och föreskrifter.  

2.2.4 Tidigare forskning inom offentlig upphandling   

Copenhagen Economics (2008, s 4) har genomfört en forskningsstudie vars syfte var att dra 
lärdom av privata inköpsstrategier som kan vara relevanta för offentliga upphandlingar i syfte 
att åstadkomma en mer effektiv upphandling. Studien kom bland annat fram till att 
konkurrensen mellan leverantörer i stor utsträckning beror på antalet och storleken på 
anbudsförfrågningarna. Vidare visade resultaten i studien att den största inlärningspotentialen 
för offentliga beställare inte låg i hur de skulle hitta den bästa storleken på anbuds-
förfrågningarna, utan på andra färdigheter från den privata sektorn som exempelvis flexibilitet 
och förutsägbarhet (ibid.).   
 
Enligt studien ansågs flexibiliteten för leverantörerna att föreslå alternativa produkter vara 
begränsad i förfrågningsunderlagen. Det ansågs också ligga en för stor tonvikt från 
beställarens sida på hur ett projekt ska utföras i förhållande till vad det är tänkt att uppnå, 
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vilket enligt studien kan hämma innovation och företagens strävan efter mer 
kostnadseffektiva lösningar. Det ansågs också finnas en viss prisfokusering hos offentliga 
beställare, vilket kan leda till att små och medelstora företag låter bli att lämna anbud (ibid., s 
28).   
 
Även förutsägbarheten för vad framtida anbud kan komma att kräva ansågs vara bristfällig 
enligt studien. Detta ses som negativt eftersom det ibland kan vara nödvändigt för företagen 
att exempelvis investera i forskning och utveckling långt innan det faktiska anbudsförfarandet 
börjar. Förbättrad förutsägbarhet om när anbudsförfrågningar kan förväntas annonseras skulle 
enligt studien också kunna ge företagen bättre möjligheter att vara förberedda. Tillräckligt 
med tid mellan anbudens faser (annonsering, anbudets tidsfrist, beslut, leveransens början) är 
också ofta en förutsättning för att små och medelstora företag ska kunna delta i offentliga 
upphandlingar. Kraven som står i anbudsförfrågningarna kan också ibland komma som en 
överraskning för företagen när de publiceras, vilket kan försvåra för vissa företag att uppfylla 
dem inom tidsfristen (ibid., 30).    
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2.3 Teoretisk referensram  

Figur 2.4 visar en schematisk bild av den teoretiska referensramen och hur de olika 
teoriavsnitten kopplas samman.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den teoretiska referensramen utgår från Michael E. Porters femkraftsmodell som skildras i 
figuren ovan. Längst upp till vänster i figuren visas Porters (1983, 2004) konkurrensstrategier 
som företagen inom branschen kan agera efter i syfte att bemästra de fem konkurrenskrafterna 
i femkraftsmodellen.  Strategier som differentiering, kostnadsledarskap och fokusering 
nämns. Branscher kan även enligt Porter (1983) delas in i strategiska grupper som består av 
företag som följer samma eller liknande strategier. Den streckade linjen som omger 
branschkonkurrenterna i mitten av figuren symboliserar att branschgränserna är godtyckligt 
satta, och att de enligt Porter (1983, 2004) kan förändras genom exempelvis teknologisk 
utveckling och företagens individuella strategiska ageranden.  
 
Längst upp till höger i figuren visas offentlig upphandling. De offentliga upphandlingarna 
regleras av upphandlingslagar vars syfte enligt Morin och Dahlström (2008) bland annat är att 
bidra till väl fungerande marknader. Vidare sker upphandling av entreprenader via olika 
entreprenadformer som enligt Söderberg (2005) anger det sätt som ett projekt ansvarsmässigt 
organiseras mellan olika parter. Teoriavsnittet om Vägverket ger mer specifik information om 
hur upphandling av entreprenader sker på Vägverket.   
 

Figur 2.4. Teoretisk referensram 
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Mellan beställare och branschkonkurrenter i figuren visas tidigare forskning inom offentlig 
upphandling. Det är Copenhagen Economics (2008) som har kommit fram till lärdomar om 
vad offentliga beställare kan lära av privata i syfte att åstadkomma en mer effektiv 
upphandling.  
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3 Metod 
 
I detta kapitel beskrivs och motiveras de metoder som har använts för att utföra studien. Val 

av konkurrensmodell och intervjuföretag motiveras också. Kapitlet avslutas med att illustrera 

studiens arbetsgång i en schematisk figur. 

3.1 Forskningsansats  

Vetenskapsteorin innehåller enligt Lundahl och Skärvad (1999, s 44) två i grunden olika 
vetenskapsteoretiska plattformar: positivism och hermeneutik. Dessa vetenskapsteoretiska 
synsätt är utgångspunkter för kvantitativ respektive kvalitativ metodteori. Genom dessa 
metodteorier kopplas vetenskapsteorin ihop med hur utredningsarbetet ska gå till (ibid.).   
 
Positivismen har enligt Patel och Davidson (2003, s 26-28) sina rötter i en naturvetenskaplig 
tradition. Forskarens förhållningssätt kännetecknas av att forskaren står i en yttre relation till 
forskningsobjektet, och forskaren ska kunna bytas ut och resultatet av forskningsarbetet ska 
ändå bli det samma (ibid.). Den kvantitativa metodteorin utgår enligt Lundahl och Skärvad 
(1999, s 44) från den positivistiska vetenskapsteorin, och är inriktad på frågan hur man mäter 
olika företeelser och sambandet mellan dem.  
 
Hermeneutiken sägs vara positivismens raka motsats enligt Patel och Davidson (2003, s 28-
30), och den hermeneutiske forskaren försöker att se helheten i ett forskningsproblem och 
närmar sig forskningsobjektet subjektivt utifrån sin egen förståelse. Den kvalitativa 
metodteorin utgår enligt Lundahl och Skärvad (1999, s 101) från den hermeneutiske 
vetenskapsteorin, och kännetecknas av att undersökaren försöker förstå hur människor 
upplever sig själva, sin tillvaro, sin omgivning och överhuvudtaget det sammanhang i vilket 
de ingår.  
 
Det som är avgörande för om forskningen i huvudsak kommer att vara kvantitativt eller 
kvalitativt inriktad forskning beror enligt Patel och Davidson (2003, s 14) på hur 
forskningsproblemet är formulerat. Är forskaren i första hand intresserad av att svara på 
frågor som rör ”Var? Hur? Vilka är skillnaderna? Vilka är relationerna?” bör forskaren 
använda statistiska bearbetnings- och analysmodeller. Handlar problemet om att tolka och 
förstå människors upplevelser, eller svara på frågor som rör ”Vad är detta? Vilka är de 
underliggande mönstren?” bör forskaren enligt Patel och Davidson istället använda verbala 
analysmodeller.  
 
Denna studie kan anses ha en kvalitativ ansats eftersom den första forskningsfrågan handlar 
om vilka faktorer som driver på den grundläggande strukturen inom anläggningsbranschen. 
Vidare handlar den andra forskningsfrågan om vilka faktorer som kan påverka 
anbudskonkurrensen i Vägverkets upphandlingar av entreprenader. Det handlar alltså inte om 
att ”mäta” konkurrensen, utan snarare om att analysera och förstå branschens underliggande 
struktur, och de faktorer som eventuellt kan påverka anbudskonkurrensen i Vägverkets 
upphandlingar.  
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3.2 Metodansats 

Enligt Patel och Davidson (2003, s 23-24) är induktion och deduktion två alternativa 
arbetssätt som forskaren kan arbeta med i syfte att relatera teori och verklighet till varandra. 
Vid ett induktivt arbetssätt studerar forskaren ett forskningsobjekt utan att först ha förankrat 
undersökningen i en tidigare vedertagen teori. Forskaren formulerar sedan utifrån den 
insamlade informationen en teori. Vidare kännetecknas ett deduktivt arbetssätt av att 
forskaren utifrån befintliga teorier drar slutsatser om enskilda företeelser i verkligheten. En 
redan befintlig teori får då bestämma vilken information som samlas in, hur informationen ska 
tolkas, och slutligen hur resultaten ska relateras till den redan befintliga teorin (ibid.).   
 
I denna studie har teori legat till grund för vilken information som har samlats in och för hur 
informationen har tolkats. Detta innebär att ett deduktivt arbetssätt har tillämpats.  

3.3 Undersökningsmetod  

Det finns en mängd olika undersökningsmetoder som nämns i litteraturen. Patel och Davidson 
(2003, s 53) nämner survey-undersökning, fallstudie och experiment som de vanligaste 
undersökningsmetoderna.   
 
Fallstudie är enligt Patel och Davidson (2003, s 54) en beteckning som innebär en 
undersökning på en mindre avgränsad grupp. Ett fall kan exempelvis vara en individ, en 
grupp individer, en organisation eller en situation. Enligt Bell (2000, s 16-17) är den stora 
fördelen med fallstudiemetoden att den gör det möjligt för forskaren att koncentrera sig på en 
viss företeelse och försöka att få fram de faktorer som inverkar på företeelsen i fråga. Kritik 
som har riktas mot fallstudiemetoden är att det kan vara svårt att via oberoende källor 
kontrollera informationen, och därför finns det alltid en risk för snedvridna resultat. En lyckad 
fallstudie kan å andra sidan ge läsaren en tredimensionell bild av verkligheten, och illustrera 
relationer och maktmönster i ett visst sammanhang eller i en viss situation (ibid.).   
 
I denna studie har en fallstudie använts som undersökningsmetod, och konkurrensen i 
anläggningsbranschen för vägentreprenader ses som ett fall.  

3.4 Datainsamlingsmetod  

För att få en teoretisk grund till konkurrensanalysen inom anläggningsbranschen har en 
litteraturstudie inom ämnesområdena konkurrens, strategi, offentlig upphandling och 
entreprenadjuridik genomförts. Litteratur inom ämnesområdena konkurrens, strategi och 
entreprenadjuridik har hämtats från biblioteket vid Luleå tekniska universitet. Elektroniska 
tidskriftsartiklar har hämtats från databaserna ”Business source elite” och ”Emerald”. Sökord 
som har använts vid sökandet av elektroniska artiklar i databaserna är exempelvis 
competetitive strategy, competitive advantage, strategy, Porter´s five forces model. 
Information om offentlig upphandling har hämtats via informationsmaterial som finns att 
beställa från Konkurrensverkets webbsida. För mer specifik information som rör Vägverket 
och upphandling av entreprenader, har information hämtats från Vägverkets webbsida och via 
samtal med anställda på Vägverket.  
 
Med sekundärdata avser Lundahl och Skärvad (1999, s 131) data och information som finns 
dokumenterad om ett visst fenomen, men som inte är insamlat eller sammanställt primärt för 
den egna studien. I denna studie användes sekundärdata från Sveriges Byggindustrier och 
Vägverket.  
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Kvalitativa intervjuer  
I denna studie användes intervjuer som en central metod för insamling av primärdata. En stor 
fördel med intervjumetoden är enligt Bell (2000, s 119) dess flexibilitet. Respondentens 
tonfall, mimik och pauser kan ge information som ett skriftligt svar i en enkät inte avslöjar. I 
en intervju ges även möjligheten att komma med följdfrågor och svaren kan utvecklas och 
fördjupas. Två nackdelar med intervjumetoden är enligt Bell att den är tidskrävande, och att 
det kan vara svårt att analysera de svar som intervjuaren får.  
 
Den form av intervjuteknik som har använts är kvalitativa intervjuer. Syftet med kvalitativa 
intervjuer är enligt Patel och Davidson (2003, s 78) att upptäcka och identifiera egenskaper 
och beskaffenheter hos den intervjuades livsvärld eller uppfattning om något fenomen. Detta 
innebär enligt Patel och Davidson att intervjuaren aldrig i förväg kan formulera 
svarsalternativ för respondenten, eller avgöra vad som är det ”sanna” svaret på en fråga.  
 
Inför varje intervju i denna studie formulerades en intervjumall.  Intervjufrågorna var däremot 
inte låsta och kunde ändras under intervjuernas gång beroende på respondenternas utveckling 
av svaren. Beroende på den information som samlades in vid ett intervjutillfälle kunde 
intervjumallen även formuleras om vid nästa intervjutillfälle. Bilaga B visar ett exempel på 
hur en intervjumall kunde se ut. Vid behov har även kompletterande intervjuer genomförts 
med några av respondenterna.    
 
Val av intervjuföretag  
Grunden för vilka företag som valdes ut för intervju var dels sekundärdata från Vägverket (se 
bilaga A), samt rekommendationer från anställda på Vägverket och handledaren vid Luleå 
tekniska universitet.  De företag som valdes ut för intervju var dels stora bygg- och 
anläggningsföretag som konkurrerar på den nationella marknaden, samt små och medelstora 
företag som konkurrerar på mer geografiskt begränsade marknader. Inom respektive företag 
kontaktades sedan en eller två personer som hade erfarenhet av anläggningsverksamhet med 
Vägverket Region Norr som beställare, och som ville ställa upp och avsätta tid för intervju. 
Vägverket Region Norr omfattar geografiskt både Norrbottens- och Västerbottens län (se 
bilaga A).  

3.5 Metodproblem 

Bell (2000, s 89-90) menar att insamlad information alltid måste bli kritiskt granskad för att 
avgöra hur tillförlitlig och giltig informationen som har kommit fram är. Reliabilitet är enligt 
Bell ett mått på i vilken utsträckning ett tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika 
tillfällen under i övrigt lika omständigheter, medan validitet är ett mått på om en viss fråga 
mäter eller beskriver det som forskaren avser att mäta eller beskriva. 
 
Inför intervjuerna har intervjumallen stämts av med handledaren vid Luleå tekniska 
universitetet. Handledaren kontrollerade att intervjufrågorna var formulerade på ett sådant sätt 
att respondenterna gav svar inom det studerade området. Vid några av intervjuerna har 
respondenterna fått se och studera intervjufrågorna i förväg. Vidare genomfördes fem av 
intervjuerna ute på intervjupersonernas arbetsplatser, medan fem av intervjuerna genomfördes 
via telefon. Även samtliga kompletterande intervjuer genomfördes via telefon. Majoriteten av 
intervjuerna har spelats in med hjälp av en diktafon. Ljudmaterialet har därefter lyssnats 
igenom av författaren och skrivits ner i ett textdokument. Vid de intervjuer som inte har 
spelats in med hjälp av en diktafon, har istället noggranna anteckningar förts under 
intervjuernas gång.   
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3.6 Val av konkurrensmodell  

Konkurrensen inom anläggningsbranschen kommer att studeras utifrån Michael E. Porters 
femkraftsmodell som presenterades i teoriavsnitt 2.1.1. Femkraftsmodellen valdes främst ut 
på grund av att modellen enligt Grant (2005) är användbar i syfte att förstå konkurrensen 
inom en bransch. Femkraftsmodellen har ändå utsatts för vetenskaplig kritik från olika håll. I 
följande stycken kommer en beskrivning på hur delar av den vetenskapliga kritik som 
presenterades i teoriavsnitt 2.1.5 kommer att behandlas i denna studie.  
 
En kritik som har riktas mot femkraftsmodellen är enligt Grant (2005, s 101) att den inte 
studerar den dynamiska rivaliteten mellan konkurrenter inom en bransch. Grant (2005, s 106) 
menar vidare att strategisk konkurrens är ett samspel mellan spelare, och att de beslut som 
fattas av en spelare är beroende av det faktiska och förutsedda beslutet som fattas av en annan 
spelare. Femkraftsmodellen ger enligt Grant även en liten insikt om hur företagen inom en 
bransch väljer att konkurrera eller samarbeta med varandra. Denna kritik kommer att 
behandlas genom att vid intervjuerna beröra samspelet mellan entreprenörerna inom 
anläggningsbranschen, för att upptäcka vilken betydelse som detta eventuella sampel kan ha 
för konkurrensanalysen.  
 
Modellen kritiseras också av Coyne och Subramaniam (1996, s 16) för att vara skapad efter 
antagandet att köpare, säljare, substitut och konkurrenter är oberoende av varandra.  Denna 
studie kommer däremot att vila på antagandet att det finns ett beroendeförhållande mellan 
krafterna, och att exempelvis Vägverket genom sitt strategiska agerande eventuellt kan 
underlätta för nya företag att etablera sig i branschen och delta i Vägverkets upphandlingar.  
 
Vidare anser Coyne och Subramaniam (1996, s 18) att femkraftsmodellen utgår från att det 
råder en låg osäkerhet i en bransch, och att företag kan förutspå exakta prognoser om 
framtiden och välja strategier därefter. I allmänhet kan anläggningsbranschen troligen anses 
vara mer statisk jämfört med branscher som exempelvis säljer elektronikprodukter.  Denna 
studie kommer däremot att studera konkurrensen inom anläggningsbranschen i dagsläget.  
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3.7 Tillvägagångssätt  

Figur 3.1 illustrerar studiens arbetsgång med en efterföljande beskrivning för tillvägagångs-
sättet för varje del i arbetsgången.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I samråd med anställda på Vägverket och handledaren vid Luleå tekniska universitet 
formulerades studiens problemdiskussion, syfte och forskningsfrågor. För att sedan skapa en 
teoretisk grund har en litteraturstudie inom konkurrens, strategi, offentlig upphandling och 
entreprenadjuridik utförts. Av litteraturstudien kom författaren bland annat fram till att 
konkurrensen i anläggningsbranschen kommer att studeras utifrån Michael E. Porters 
femkraftsmodell. Grunden för vilka företag som sedan valdes ut för intervju var dels 
sekundärdata från Vägverket, samt rekommendationer från anställda på Vägverket och 
handledaren vid universitetet. För insamling av primärdata till empirin har kvalitativa 
intervjuer genomförts med respondenter som kommer ifrån utvalda anläggningsföretag, och 
som har erfarenhet av att utföra anläggningsuppdrag med Vägverket Region Norr som 
beställare. Innan intervjuerna formulerades en intervjumall som var strukturerad efter 
konkurrensfaktorerna som Porter beskriver i femkraftsmodellen samt övrig teori. Syftet med 
intervjuerna var att ta reda på reella faktorer som driver på den grundläggande strukturen 
inom anläggningsbranschen, och vilka faktorer som eventuellt kan påverka anbuds-
konkurrensen i Vägverkets upphandlingar av entreprenader. Intervjumaterialet analyserades 
sedan utifrån Porters femkraftsmodell och övrig teori. Studien avslutades med att besvara 
forskningsfrågorna och ge rekommendationer till fortsatta studier.   

Figur 3.1. Studiens arbetsgång  
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4 Empiri 
 

I detta kapitel presenteras respondenternas syn på konkurrensen inom anläggningsbranschen, 

och på Vägverket som är en stor beställare inom branschen. Kapitlet är strukturerat efter 

femkraftsmodellen och samtliga respondenter är anonyma.  

4.1 Rivalitet mellan nuvarande konkurrenter 

4.1.1 Lönsamhet 

Konkurrensen inom anläggningsbranschen upplevs mycket intensiv idag enligt flera av 
respondenterna. En respondent liknade konkurrensen i branschen vid ”Linus på linjen” och 
uttryckte sig bland annat så här:  
 
”När många krigar om det, och sista procenten är så otroligt avgörande, överlevnad eller 

inte, då är det alla som springer på linjen, det är Linus på linjen”.  

 

”Skillnaden mellan succé och fiasko är hårfin, och det är i anbudslämnandet ett krig, och det 

är ingen som tar guld.”  

 
Flera av respondenterna ansåg även att konkurrensen har blivit tuffare de senaste 10 till 20 
åren och att lönsamheten har pressats ner. Som exempel menade en respondent att för tio år 
sedan kunde det vara 15 anbud på ett beläggningsarbete, medan det idag kanske bara är fyra, 
men att företagen ändå tjänade pengar för tio år sedan, vilket de inte gör idag. Även en annan 
respondent ansåg att de möjligheter som fanns att göra bra affärer för omkring 20 år sedan 
inte längre finns idag. En annan respondent ansåg vidare att det idag är en tuff prissättning för 
att komma åt marknaderna.  
 
Den låga vinstmarginalen leder bland annat till att företagen har mindre ekonomiska resurser 
till att utveckla sina verksamheter. En respondent ansåg som exempel att företagen inom 
anläggningsbranschen behöver ha en mer långsiktig lönsamhet för att ha kapital till 
maskininvesteringar, eventuella företagsförvärv, samt utveckling av bolagen, och att 
branschen behöver hitta system där företagen är mer kostnadseffektiva. Respondenten ansåg 
vidare att alla uppdrag idag bara är en ”matlapp”, och att det inte blir någon utveckling inom 
branschen.  

4.1.2 Företagsförvärv    

Förvärv av andra företag var någonting som flera av respondenterna såg som positivt, och 
som ett sätt att bredda företagets kunskap och verksamhet. Som exempel berättade en 
respondent att om företaget inte är konkurrenskraftig i en kommun där företaget vill verka och 
konkurrera, såg respondenten det som positivt att köpa upp ett lokalt företag och förstärka 
företaget med mer personal på aktuell marknad.  
 
Hur företagsförvärv påverkar konkurrensen på marknaden rådde det delade meningar om.  En 
respondent ansåg att antalet aktörer på marknaden minskar i och med företagsförvärv, och att 
den som förvärvar ett annat företag också blir en starkare aktör på marknaden totalt sett. En 
annan respondents erfarenhet av företagsförvärv var att när företag köps upp, följer några 
anställda med, några slutar, några hamnar i andra bolag, och några öppnar nya bolag. Det blir 
enligt respondenten en rundgång på marknaden, och det finns alltid nya aktörer. 
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Respondenten ansåg samtidigt att inget företag enkelt startar en ny asfaltfabrik och börjar 
tillverka asfalt, det är för stora investeringar i det. 
 
Att företagsförvärv skulle påverka konkurrensen på marknaden och prisbilden kunde en av 
respondenterna inte hålla med om. Som exempel ansåg respondenten att om det skulle finnas 
fem konkurrenskraftiga anbud på en ort bland tio anbudsgivare, och ett företag som inte är 
bland de fem konkurrenskraftiga företagen köper upp ett av de fem konkurrenskraftiga 
företagen på orten, förändrar det inte prisbilden. Det som händer är att det företag som 
tidigare låg långt bak i konkurrensen innan förvärvet, efter förvärvet blir konkurrenskraftig på 
den aktuella marknaden.  

4.1.3 Tillväxt   

Tillväxten ansågs vara relativt stabil i dagsläget så länge som gruvnäringen och industrin 
finns enligt en av respondenterna. Tillväxten för uppdrag till Vägverket upplevdes däremot i 
stort som statisk, eller att den kanske har minskat enligt några av respondenterna. En 
respondent ansåg som exempel att det borde finnas en viss indexuppräkning och en viss 
inflation, och att budgeten borde komma upp med ungefär tre till fyra procent varje år, men 
att den inte gör det.  

4.2 Nyetablering i branschen  

4.2.1 Kapital 

Det krävs omfattande investeringar för att vara med och konkurrera i anläggningsbranschen 
enligt flera av respondenterna, speciellt inom beläggningsverksamhet på grund av stora och 
dyra investeringar i asfaltverk och beläggningsmaskiner. I asfaltproduktionen är också 
krossprodukterna en viktig insatsvara. Inom drift och underhåll krävs även där omfattande 
investeringar initialt för att komma igång med ett driftkontrakt enligt en av respondenterna.  
 
Att arbeta fram tillstånd, samt öppna och sedan bedriva en grus- eller bergtäkt kostar även det 
mycket pengar enligt en av respondenterna. Årliga avgifter till staten tillkommer också. 
Vidare nämnde respondenten att en strategisk resurs för att bygga en väg är grusmaterialet, 
men att det idag kan ta omkring två år från den dagen som företaget börjar med en täkt tills 
det att täkten går att använda, och då är vägprojektet som täkten var tänkt för kanske redan 
förbi. Eller att projektet kanske flyttas fram några år i tiden på grund av politiska beslut. Förr 
var det billigare, men idag har små företagare svårare att ligga steget före och öppna grus- och 
bergtäkter enligt respondenten.  
 
Det kostar också mycket pengar att räkna på anbud enligt en av respondenterna. För företaget 
som respondenten kommer ifrån ligger kalkylkostnaden ungefär på 0,5 till 1 procent av 
anbudssumman. Tillkommer mycket utredningsarbete och funktionskrav kan det enligt 
respondenten fort bli mycket dyrare att räkna på anbud.  

4.2.2 Stordrift  

Flera av respondenterna nämnde att det är viktigt att vara en stor organisation som kan 
komma upp i stora volymer för att vara med och konkurrera inom anläggningsbranschen, 
speciellt inom beläggningsverksamhet. Vidare nämnde en av respondenterna att Norrbotten är 
ett glest befolkat län på en stor geografisk yta, och att ett asfaltverk har en hög kapacitet för 
den mängd asfaltmassa som efterfrågas i länet. Asfaltverken kostar dessutom mycket pengar, 
och det är därför viktigt att komma upp i stora volymer för att slå ut höga fasta kostnader på 
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en större mängd producerad volym.  En stor organisation som köper stora mängder av 
bitumen gynnas också av inköpsfördelar enligt en av respondenterna. Även krossverksamhet 
är beroende av volym enligt några av respondenterna. 
 
En av respondenterna nämnde däremot att stordriftsfördelen av att producera mycket grus på 
ett ställe kan bortgås på grund av transportkostnaderna, och redan när det börjar bli 
transportavstånd på omkring 15-20 kilometer, söker entreprenörerna eventuellt efter en ny 
täkt. En täkt som ligger vid kusten där flera anläggningsprojekt utförs varje år, kan eventuellt 
gynnas av stordriftsfördelar enligt respondenten.  
 
Eftersom flera av väguppdragen utförs under sommaren i norra Sverige, är det enligt en av 
respondenterna en fördel om ett företag kan bli så pass stort att företaget kan sysselsätta 
personal året om, och kombinera ihop det som sker på sommaren med någonting som sker 
under vintern. Det har som exempel ingen betydelse hur mycket beläggningsuppdrag som en 
entreprenör tar under sommaren, entreprenören kan ändå aldrig utföra dem under vintern.  

4.2.3 Geografiska skillnader 

Norrbotten är stort med långa avstånd och med få människor som bor i länet. Enligt en av 
respondenterna leder detta till att intresset troligen inte är stort för företag att åka till 
Norrbotten och etablera en verksamhet. Respondenten ansåg därför att Vägverket borde vara 
angelägen om att de mindre aktörerna blir kvar i länet. Respondenten ansåg vidare att 
konkurrensen förmodligen ser annorlunda ut i södra Sverige. Inom beläggningsverksamhet 
upplevde en annan respondent att konkurrensen inte är stor från små entreprenörer i norra 
Sverige, men att det längre söderut dyker upp mindre aktörer som utför beläggningsuppdrag. 
 
Vidare leder det säsongsvarierande klimatet i norra Sverige till att huvuddelen av 
beläggnings- och väguppdragen sker under sommaren och barmarkssäsongen. Förr var det 
enligt en av respondenterna därför vanligt att företagen objektsanställde personal för ett 
uppdrag och säsongsanställde, och många anställda arbetade därför mycket under sommaren 
och stämplade sedan under vintern. Idag finns inte längre möjligheterna med att stämpla på 
vintern och arbeta mycket under sommaren. Det blir därmed viktigare och viktigare för 
företagen att skapa sysselsättning året om till personalen för att minimera stora 
penningbortfall enligt respondenten. Vidare nämnde en av respondenterna att företaget redan 
under sommarhalvåret försöker se till att ha den ersättning som krävs för att hålla vissa 
nyckelpersoner mindre sysselsatta under vinterhalvåret. Vidare ansåg respondenten att 
drömmen vore att anställa personal på heltid året om, men att det då kanske blir kunden som 
någonstans får betala för att täcka lågsäsongen.  

4.2.4 Kunskap  

Flera av respondenterna nämnde att det är viktigt med kompetent personal.  En respondent 
nämnde som exempel att de stora företagen har ungefär samma utbud och att det därmed är 
den specifika kompetensen hos produktionschefen eller platschefen som styr många gånger 
vilka uppdrag som företagen får. En annan respondent nämnde att rätt person på rätt plats 
kanske inte är lika avgörande för att vinna ett anbud, men har företaget vunnit ett anbud och 
ska genomföra ett bra utförande, då är det viktigt att företaget har rätt person på rätt plats. 
Ytterligare en respondent ansåg att vem som helst inte kan driva ett vägprojekt. Det är enligt 
respondenten stora pengar som det handlar om och fel person kan sätta hela företaget i 
gungning om det rör sig om ett mindre företag. Detta gör att en del saknar kompetensen och 
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därför ger de sig aldrig in i det, och skulle kompetensen eventuellt dyka upp, är de större 
företagen väldigt intresserade av att köpa upp kompetensen enligt respondenten.   

4.3 Substitut   

Det var svårt för respondenterna att peka på alternativa produkter eller tjänster som kan 
efterfrågas istället för vad företagen som respondenterna kommer ifrån har att erbjuda.  En 
respondent ansåg som exempel att betong är ett substitut till asfalt, och att det även finns ett 
tusental recept på olika asfaltmassor samt olika kvaliteter på krossprodukter. I allmänhet 
ansåg respondenten att företaget kan tillhandahålla det mesta av det som finns på marknaden 
idag.   

4.4 Leverantörer  

4.4.1 Krossprodukter och asfalt  

Att transportera krossprodukter och asfalt långa sträckor kostar pengar, och det är mycket 
baserat på transportlängder vad som avgör vem som får agera som underentreprenör och 
leverera krossprodukter eller asfalt till en annan entreprenör. En respondent nämnde som 
exempel att om företaget har ett arbete som ligger nära någon av företagets täkter, köper 
företaget internt i första hand. Respondenten ansåg vidare att om företaget har ett arbete på en 
ort där ett annat företag kan leverera asfalt billigare än internt på grund av kortare transporter, 
då köper företaget asfalt av det andra företaget. En annan respondent ansåg vidare att det inte 
är några problem att byta mellan leverantörer och att företaget byter leverantörer allteftersom 
prisbilden förändras. Huruvida entreprenörerna inom anläggningsbranschen ser sig själva som 
konkurrenter eller kollegor, uttryckte en av respondenterna så här: 
 
”Vi som är i branschen vi är kollegor, vi är inte konkurrenter, fast vi ändå är det, beror på 

hur man ser det.”   
 

Vidare ansåg en av respondenterna att det finns många markfirmor och åkerier som är 
specialiserade på mark- och vägprojekt, men som inte bedriver egen asfaltproduktion eller har 
egna resurser till att lägga ut asfalt. Dessa företag måste då köpa asfaltmassan och 
utläggningen av något annat företag. Beläggningsmaskiner går inte heller att hyra och är 
någonting som varje företag äger själv enligt en av respondenterna.  
 
När det gäller att vara mark- och vägbyggare nämnde en av respondenterna att: 
 
 ”Grus är nyckeln till allt, och den som har kontroll över gruset, han är också kung.”  
 

Detta berodde enligt respondenten på att gruset står för cirka 60-70 procent av anbudssumman 
för ett vägprojekt. Respondenten ansåg vidare att det ofta är den entreprenör som har fördelen 
av att ha det bästa läget på grus- eller bergtäkten som vinner anbuden, och att de stora 
företagen har stora fyndigheter av grus- och bergtäkter jämfört med de mindre företagen. Att 
bedriva en täkt kostar enligt respondenten dessutom mycket pengar, och är det ett företag som 
redan har en täkt på en ort är det inget annat företag som öppnar en täkt på samma ort. 
Respondenten ansåg vidare att det ofta inte är någon idé att räkna på ett anbud när företaget 
vet att en annan entreprenör äger gruset inom en två till tre mils radie där projektet ska 
utföras. Detta gäller dock främst i inlandet, när företaget har lämnar kusten fem till sex mil in 
till den inre delen av Norr- och Västerbotten. Vid kusten är konkurrensen bättre, och det finns 
fler leverantörer av krossprodukter enligt respondenten.  
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Vidare nämnde en annan respondent att det oftast är den starkaste entreprenören på varje 
position som vinner anbuden idag. Det vill säga den entreprenör som har bäst förutsättningar 
och har asfaltverket närmast, som slipper transportera grusprodukter, och som har fördelen av 
att ha det bästa läget på grus- eller bergtäkten.  

4.4.2 Transport- och maskintjänster  

Flera av respondenterna nämnde att entreprenörerna ofta hyr in transport- och vissa 
maskintjänster från exempelvis åkerier, lastbilscentraler eller någon av de större transport- 
och maskinförmedlingsföretagen. Som exempel nämnde en respondent att företaget hyr in 
transporter och maskiner i första hand när möjligheten finns, men att specialmaskiner som 
asfaltläggare köper företaget in då de inte går att hyra. Vidare ansåg en av respondenterna att 
det kan vara svårt att få logistiken att fungera under sommaren när de flesta väguppdragen ska 
utföras.  Företaget binder därför upp lastbilar mot någon leverantör, och lovar att hyra ett visst 
antal bilar under högsäsongen. Respondenten ansåg vidare att det är ”den totala servicen” 
som är viktig vid val av leverantör. Det är enligt respondenten inte heller några problem att 
byta mellan transport- och maskinleverantörer i norra Sverige.   
 
Så länge som det pågår en prispress inom branschen menade en av respondenterna att det till 
slut kanske kommer en generation som inte är beredd att köra transporter i inlandet, eller 
ploga på driftområden av vägar när behovet uppstår.  Det kan då hända att det blir svårare att 
få tag i den typen av tjänster i framtiden. Vidare nämnde en annan respondent att de åkerier 
som har tillgång till grus- eller bergtäkter eventuellt kan förhandla till sig bättre priser.  

4.5 Synen på Vägverket som beställare 

Flera av respondenterna ansåg att Vägverket är en stabil kund, och att det aldrig blir några 
problem med betalningar som exempel.  

4.5.1 Upphandling av entreprenader  

Priset för beläggningsarbeten anses enligt flera av respondenterna vara väldigt låga idag.  En 
respondent ansåg vidare att det är lättare att konkurrera om markarbeten än om 
beläggningsarbeten, eftersom entreprenörerna kan hyra in de flesta av resurserna som krävs, 
och att det mer handlar om ett kunnande som krävs av den som driver företaget. När det 
kommer till driftkontrakten nämnde en av respondenterna att ett driftområde är ett bra 
avstamp för att hitta andra marknader och möjligheter. Några av respondenterna nämnde 
däremot att det är svårt att konkurrera om driftkontrakten på grund av den låga prisbilden som 
är idag. En respondent nämnde vidare att det kan vara svårt för företaget att konkurrera om 
driftkontrakten, eftersom kontrakten gäller under långa tidsperioder. En annan respondent 
ansåg å andra sidan att det var bra att driftkontrakten varade i flera år, eftersom företaget då 
har god tid att etablera sig inom ett visst driftområde.   

4.5.2 Lägsta pris  

Någon av respondenterna ansåg att offentliga beställare oftast bara ser till vad lösningarna 
kostar idag med den budget som finns, och inte ser till kostnadseffektiva lösningar ur ett 
längre perspektiv, som eventuellt kan bidra till branschens utveckling. Detta var enligt 
respondenten även ett problem i den lagstiftning som ligger i och med lagen om offentlig 
upphandling. Det vill säga att kunna handla ett dyrare alternativ idag, och samtidigt kunna 
påvisa att det är det ekonomiskt mest fördelaktiga ur ett längre perspektiv. Vidare nämnde en 
annan respondent att offentliga beställare ofta köper lägsta pris, vilket kan riskera att bli på 
bekostnad av kvalitet förr eller senare.  
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4.5.3 Ekonomiskt mest fördelaktiga 

Flera av respondenterna såg det som positivt att företaget kan vinna vissa anbud på grund av 
att företaget har skött sig bra och utfört fina projekt tidigare år utan att ha det lägsta 
anbudspriset, och att det finns någon slags bedömning förutom priset.  Som exempel nämnde 
en respondent att om det står i förfrågningsunderlaget att det ekonomiskt mest fördelaktiga 
anbudet ska antas, går det inte att hitta skäl till att köpa in det billigaste priset trots att 
utvärderingskriterier skulle gälla.  
 
Vidare ansåg en annan respondent att även om Vägverket väger in ett antal mjuka parametrar 
vid en anbudsvärdering, upplevs lägsta anbudspris ofta ändå ha en stor inverkan. Detta kunde 
enligt respondenten bero på att det företag som har fördelen av att ha en grus- eller bergtäkt 
nära där ett vägprojekt ska utföras, också ofta har en lägre anbudssumma, varav det kan vara 
svårt för konkurrerande företag att gå om på grund av utvärderingskriterier. För att gå om en 
konkurrent som har en mycket lägre anbudssumma i huvudanbudet, skulle det enligt 
respondenten krävas att Vägverket ökade betydelsegraden av värderingskriterierna, och att 
ingångsparametrarna är så låga som möjligt.   

4.5.4 Anbudsförfrågan  

 
Krav  
En av respondenterna upplevde att det ställs för mycket krav i statliga upphandlingar. 
Respondenten var inte heller helt övertygad om det finns uppföljningsmodeller och 
uppföljningsverktyg för alla krav som ställs i förfrågningsunderlagen. Därför kommer känslan 
att många krav bara finns för att finnas, och att det sedan inte finns resurser att följa upp vissa 
krav. Respondenten kände också att företaget eventuellt skulle kunna genomföra ett bättre 
utförande, om företaget kunde fokusera på utförandet av ett uppdrag och inte ägna tid och 
kraft till att sätta sig in i alla krav som finns. Ett mindre företag har enligt respondenten också 
begränsade ekonomiska resurser gentemot det stora företaget att anställa tjänstemän som 
arbetar specifikt med vissa krav. Vidare nämnde en annan respondent att Vägverket kräver 
mycket uppgifter som ska in vid själva anbudslämnandet, och att det kan vara svårt att hinna 
uppfylla vissa krav inom anbudstiden. Andra respondenter ansåg å andra sidan att kraven ofta 
är relevanta till det som ska upphandlas, och att det inte är några problem att uppfylla kraven i 
Vägverkets upphandlingar.  
 
Annonsering om upphandling  
Ingen av respondenterna ansåg direkt att anbudstiden inte var tillräcklig. Det fanns däremot en 
önskan från en av respondenterna att förfrågningarna ska annonseras ut i början på vintern 
eller i slutet på säsongerna för de uppdrag som ska utföras under sommaren. Problemet är 
enligt respondenten inte att hinna tillverka asfalt eller utföra uppdragen under pågående 
säsong, problemet är att hinna få fram grundmaterialet både i asfalten och under asfalten 
beroende på när upphandlingen avgörs, det vill säga stenmaterialet. Ytterligare en respondent 
ansåg att företagen har dimensionerat sig för en viss mängd arbeten. Blir det sedan mer arbete 
finns det kanske inte resurser på företagen att tillgå just när behovet uppstår. Som exempel när 
Vägverket skickar ut förfrågningar sent på våren, och vill att entreprenörerna ska utföra 
uppdragen under sommaren, då kan det finnas entreprenörer som anser att tiden är för knapp 
och lägger anbud åt sidan. Då har Vägverket frågat vid fel tidpunkt på året enligt 
respondenten. Vidare nämnde en annan respondent att förfrågningarna ibland upplevs komma 
ut för sent, och att startsträckan blir för kort för vissa uppdrag. Respondenten nämnde att 
företaget gärna hade velat planera sommarens arbeten under januari för att hinna boka upp 
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mänskliga och maskinella resurser samt köpa in de material som behövs. Respondenten kände 
därför att det ibland hade varit fördelaktigt om Vägverket hade kunnat flytta pengarna för 
vissa uppdrag till nästkommande sommar, på grund av att tiden blir för kort för att hinna 
utföra uppdragen under barmarkssäsongen.  
 
Förutsägbarhet om framtida upphandlingar  
I allmänhet ansåg flera av respondenterna att Vägverket är bra på att förannonsera om 
kommande upphandlingar. En av respondenterna nämnde dock att även om Vägverket 
förannonserar om kommande upphandlingar, är det först då förfrågningsunderlagen kommer 
ut som företaget har någonting mer konkret att räkna på.  
 
En av respondenterna såg även positivt på leverantörsdagarna, och att det där ibland framgår 
vad som är på gång och vilka krav som eventuellt kommer i kommande förfrågningar. 
Respondenten ansåg vidare att det gärna kunde vara fler sådana leverantörsdagar och att det är 
bra att veta vad som är på gång vid framtida upphandlingar i god tid. En annan respondent 
ansåg att företaget känner sig förberedd på kommande krav i anbudsförfrågningarna, eftersom 
det finns organisationer och samarbetsgrupper i Sverige som diskuterar vad som kommer i 
nästa års upphandlingar.  
 
Kontraktstiden 
Långa kontraktstider var enligt en av respondenterna fördelaktigt för att företaget ska ges 
möjligheten att planera sina resurser efter det som passar företaget. För ett förstärknings-
uppdrag på exempelvis fem månader hade respondenten gärna velat ha en kontraktstid från 
första augusti ena året till första augusti nästa år, vilket innebär att ingen produktion pågår 
under sju månader av kontraktstiden. Speciellt tjänstemän kunde enligt respondenten vara 
svåra att få fram under en kort tid. Ytterligare en respondent såg det som positivt när 
Vägverket upphandlar entreprenader på en så kallad tidsaxel, och att företaget får planera när 
under tidsaxeln som ett uppdrag ska utföras. Som exempel om Vägverket anger en tidsaxel på 
tre månader, och företaget får en månad på sig att utföra ett uppdrag under den aktuella 
tidsaxeln. Detta ger företaget bättre möjligheter att använda företagets resurser på ett mer 
effektivt sätt enligt respondenten.  
 
Storleken på anbudsförfrågningarna  
Generellt ansåg en respondent att ett företag som omsätter omkring 100 miljoner kronor inte 
gärna vill att enskilda projekt överstiger 20-25 miljoner kronor. Respondenten ansåg vidare 
att ett medelförstärkningsprojekt i Norr- och Västerbotten är på omkring 15 miljoner kronor, 
och att det då troligen inte finns någon entreprenör som har en omsättning på under 60-70 
miljoner kronor som vill vara med och lämna anbud. Respondenten påpekade däremot att 
Vägverket även har mindre projekt på omkring fem miljoner kronor, vilket leder till att fler 
entreprenörer kan vara med och lämna anbud. Det som enligt respondenten kan begränsa hur 
stora projekt som en entreprenör kan utföra, är säkerheten på fem procent som 
entreprenörerna måste ställa för garantitiden vid Vägverkets projekt. Då behöver 
entreprenörerna ha en säkerhet från en bank som är villig att ställa upp på det, och det kan 
enligt respondenten vara svårt för ett litet företag att få dessa säkerheter från en bank. I 
allmänhet ansåg flera av respondenterna att storleken på Vägverkets anbudsförfrågningar är 
bra idag.  
 
Vidare ansåg några av respondenterna att konkurrensen från internationella entreprenörer inte 
är stor idag i norra Sverige. En respondent ansåg vidare att det är storleken på objekten som 
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har betydelse för om utländska aktörer lockas till Sverige eller inte, och blir objekten mot en 
halv till en miljard kronor i storlek, vänds blickarna eventuellt mot Sverige. Är projekten 
däremot i storleken mellan 10, 15 eller 20 miljoner kronor, finns det ingen anledning för 
utländska entreprenörer att komma till Sverige enligt respondenten.  
 
En respondent ansåg vidare att det kunde vara fördelaktigt att dela upp brobyggen i två 
entreprenader, och att brobyggen och markarbeten utförs separat, eftersom det enligt 
respondenten inte finns någon mindre entreprenör som arbetar med brobyggen. Att både ha 
beläggning och förstärkningsarbeten i en entreprenad är inte lika svårt enligt respondenten, 
beroende på hur mycket beläggning som uppdraget innebär.  
 
Entreprenadformen  
Vilken entreprenadform som föredras var enligt en av respondenterna ofta en kunskapsfråga 
både hos beställaren och hos entreprenören. Vid generalentreprenad följer entreprenörerna 
beställarens handlingar rakt upp och ner och alla entreprenörer räknar på samma sak, medan 
en totalentreprenad kräver en mer djupgående kunskap både hos utföraren och hos beställaren. 
En respondent ansåg vidare att en totalentreprenad eventuellt kunde försvåra för små 
företagare att räkna på anbud, eftersom små företagare inte alltid har resurser tillgängliga för 
att ansvara för projekteringen som en del i ett uppdrag. Det som diskuteras i och med 
funktionsentreprenader menade en av respondenterna att det ur ett samhällsekonomiskt 
perspektiv kan vara försvarbart att genom funktionsentreprenader få in entreprenörerna i ett 
drifttänkande. Vad det kostar att underhålla det som entreprenörerna utför, och att uppmuntra 
entreprenörerna till att få in ett livscykeltänk i projekten. Problemet för det mindre företaget är 
då att det krävs mycket resurser för att klara av att arbeta med dessa frågor enligt 
respondenten.  
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5 Analys 
 

I detta kapitel analyseras empirin utifrån vald teori i syfte att komma fram till reella faktorer 

som driver på den grundläggande strukturen inom anläggningsbranschen. Faktorer som kan 

påverka anbudskonkurrensen i Vägverkets upphandlingar av entreprenader analyseras också. 

5.1 Rivalitet mellan nuvarande konkurrenter  

5.1.1 Strategiska grupper   

Branscher kan enligt Porter (1983, s 135-138) delas in i strategiska grupper som baseras på 
likheter i företagens strategier som exempelvis val av produktsortiment, graden av vertikal 
integration och geografisk spridning.  
 
Baserat på företagens geografiska spridning, grad av vertikal integration och omsättning kan 
anläggningsbranschen med Vägverket Region Norr som beställare delas in i två strategiska 
grupper.  De två strategiska grupperna är nationella och lokala entreprenörer, och skildras i 
figur 5.1.  
 
 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
Till den strategiska gruppen med nationella entreprenörer hör Skanska, NCC, Peab och 
Svevia, vilka är bland de största bygg- och anläggningsföretagen i Sverige enligt Sveriges 
Byggindustrier (2008). Ser man till den nationella marknaden är företagen också verksamma 
inom Vägverkets olika verksamhetsområden för upphandling av entreprenader (se bilaga A). 
De har även av strategiska skäl valt att integrera vertikalt bakåt i värdekedjan och har en god 
teckning av grus- och bergtäkter, och bedriver kross- och asfaltproduktion enligt uppgifter 
från respondenterna.  
 

Figur 5.1. Två strategiska grupper i anläggningsbranschen med Vägverket 
Region Norr som beställare. Egen figur, 2009-04-29. 
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Till den strategiska gruppen med lokala entreprenörer hör små och medelstora företag som är 
mycket mindre till omsättningen jämfört med de nationella entreprenörerna, och som är 
verksamma inom en mer geografisk begränsad marknad. De lokala entreprenörerna har endast 
varierad tillgång till grus- och bergtäkter, och bedriver endast i enstaka fall egen 
asfaltproduktion enligt uppgifter från respondenterna. De lokala entreprenörerna kan därmed 
anses vara vertikalt integrerade i en lägre grad jämfört med de nationella entreprenörerna. 
Detta betyder att små och medelstora entreprenörer kan vara konkurrenskraftiga inom olika 
geografiska områden där de har tillgång till strategiska resurser, samt den kompetens som 
efterfrågas av beställaren.  

5.1.2 Faktorer som kan öka rivaliteten mellan nuvarande konkurrenter 

Intensiteten i konkurrensen kan öka enligt Porter (1983, s 38) om företagen i en bransch är 
relativt jämbördiga med hänsyn till storlek och observerbara resurser. Detta skulle kunna vara 
en faktor som ökar konkurrensen inom den strategiska gruppen med nationella entreprenörer, 
eftersom Skanska, NCC och Peab är relativt jämbördiga med hänsyn till storlek och 
observerbara resurser. Alla företag hade för räkenskapsåret 2007 en omsättning mellan 27-30 
miljarder kronor i entreprenadverksamhet i Sverige enligt Sveriges Byggindustrier (2008). 
Alla tre företag har även en god teckning av grus- och bergtäkter och bedriver egen kross- och 
asfaltproduktion enligt uppgifter från respondenterna. Svevia är inte lika stor till omsättningen 
som de övriga tre företagen, men är ändå en stark konkurrent inom Vägverkets verksamhets-
områden för upphandling av entreprenader, och är Vägverkets största entreprenör nationellt 
sett (se bilaga A). På en lokal nivå konkurrerar de nationella entreprenörerna även med små 
och medelstora entreprenörer som i Norr- och Västerbotten främst arbetar med markarbeten 
enligt uppgifter från en av respondenterna. Även om de nationella och lokala entreprenörerna 
kan anses vara jämbördiga med hänsyn till storlek och observerbara resurser, inom respektive 
strategiska grupp, särskiljer sig företagen troligen genom att exempelvis ha olika tekniska 
inriktningar och referenser. Företagen är förmodligen också konkurrenskraftiga inom olika 
geografiska områden, beroende på vilka strategiska resurser som företagen har tillgång till 
inom de olika geografiska områdena.  
 
Intensiteten i konkurrensen kan också öka enligt Porter (ibid.) om det råder en långsam 
branschtillväxt, vilket kan leda till en strid om marknadsandelar för företag som vill 
expandera. Detta skulle också kunna vara en faktor som ökar konkurrensen inom 
anläggningsbranschen, eftersom tillväxten för uppdrag till Vägverket upplevs i stort som 
statisk enligt några av respondenterna. Företagen kan då tvingas att växa genom att ta 
marknadsandelar av varandra. Det bör dock påpekas att Vägverket inte är entreprenörernas 
enda kund i Norr- och Västerbotten. Som exempel hör även kommuner och privata industrier 
till anläggningsföretagens kunder. Vägverket borde ändå strategiskt vara en viktig kund 
eftersom Vägverket årligen upphandlar stora volymer. Vägverket ansågs även vara en stabil 
kund enligt flera av respondenterna.   

5.1.3 Företagsförvärv och marknadskonsekvenser  

Förvärv av andra företag verkar vara ett vanligt inslag i anläggningsbranschen. Inom 
Vägverket Region Norr har exempelvis två av Vägverkets tidigare leverantörer som arbetade 
med beläggningsverksamhet blivit förvärvade av någon av de nationella entreprenörerna (se 
bilaga A).  
 
En av respondenterna ansåg dock att det inte förändrar konkurrensen på marknaden om ett 
företag som inte är konkurrenskraftig på en ort köper upp ett av de konkurrenskraftiga 
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företagen på orten.  Det som händer är att företaget som tidigare låg långt bak i konkurrensen 
innan förvärvet, efter förvärvet blir konkurrenskraftig på orten. Respondentens tankesätt är 
tänkvärt och stämmer överens med hur Porter (1983, s 28) ser på företagsförvärv, nämligen 
att förvärv i en bransch med avsikt att bygga upp en marknadsposition kan betraktas som en 
nyetablering, även om inget nytt fullständigt företag bildas. Detta kan dock te sig på olika sätt 
beroende på vilket företag som förvärvar ett annat företag. Lokalt sett skulle resonemanget 
kunna upplevas som en nyetablering, eftersom ett företag som tidigare inte har varit 
konkurrenskraftig på en ort etablerar sig själv genom att köpa upp ett av de 
konkurrenskraftiga företagen på orten. Ur ett nationellt perspektiv kan det ändå vara så att ett 
nationellt företag som köper in sig på en marknad via företagsförvärv, även stärker sin 
position ur ett nationellt perspektiv, och blir mer konkurrenskraftig på den nationella 
marknaden. Förvärvar samma företag fler än ett företag inom ett visst geografiskt område, kan 
detta eventuellt också leda till att färre anbud kommer in till beställare som Vägverket, 
eftersom antalet företag inom det geografiska området minskar. Att antalet aktörer på 
marknaden verkligen minskar på grund av företagsförvärv behöver dock inte alltid vara givet. 
Som exempel ansåg en av respondenterna att när företag köps upp följer några anställda med, 
några hamnar i andra företag och några kanske öppnar ett nytt företag. Vidare hade det 
uppköpta företaget kanske valt att avveckla verksamheten om inte möjligheterna att bli 
förvärvade av ett annat företag hade funnits. Det är inte heller säkert att alla verksamma 
entreprenörer på en ort är villiga att lämna anbud till beställare som Vägverket, vissa 
entreprenörer kanske hellre arbetar som underentreprenörer.  

5.2 Hinder för nyetablering  

Porter (1983, s 141) anser att samma grundläggande ekonomiska faktorer som leder till hinder 
för nya företag att etablera sig i branschen, allmänt även kan betraktas som förändringshinder 
som avhåller företag från att flytta från en strategisk position från en strategisk grupp till en 
annan. De etableringshinder som presenteras i kommande stycken kan därför både ses som 
etableringshinder för nya företag att etablera sig i anläggningsbranschen, men också ibland 
som förändringshinder för små och medelstora företag i den strategiska gruppen med lokala 
entreprenörer att eventuellt förflytta sig och konkurrera med de nationella entreprenörerna (se 
figur 5.1).  

5.2.1 Kapitalbehov    

Enligt Porter (1983, s 31) kan hinder för nyetablering skapas när omfattande investeringar 
krävs för nyetablerare att konkurrera med redan etablerade företag inom branschen. Enligt 
flera av respondenterna krävs det stora och dyra investeringar i exempelvis asfaltverk, 
beläggningsmaskiner samt grus- och bergtäkter för att vara med och konkurrera inom 
anläggningsbranschen. Detta tyder på att kapitalbehov kan ses som ett hinder för nya företag 
att etablera sig i anläggningsbranschen, men också som ett hinder för entreprenörerna inom 
den strategiska gruppen med lokala entreprenörer att växa och stå sig i likhet med de 
nationella entreprenörerna på marknaden, genom att exempelvis ha en större teckning av grus- 
och bergtäkter, samt bedriva egen asfaltproduktion och arbeta med beläggningsverksamhet i 
en större skala.    

5.2.2 Stordriftsfördelar  

Enligt Porter (1983, s 29) kan stordriftsfördelar avskräcka företag från att etablera sig i 
branschen genom att tvinga etableraren att antingen starta i stor skala och riskera kraftfulla 
svarsåtgärder från etablerade företag, eller starta i en liten skala och finna sig i kostnads-
nackdelarna. Stordriftsfördelar skulle kunna vara en faktor som skapar hinder för nyetablering 
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i anläggningsbranschen, speciellt inom beläggningsverksamhet enligt uppgifter från 
respondenterna.  Detta eftersom företagen måste komma upp i stora volymer för att det ska 
löna sig att investera i asfaltverk och beläggningsmaskiner. Asfaltverken har enligt en av 
respondenterna också en hög kapacitet jämfört med den mängd asfaltmassa som efterfrågas i 
norra Sverige. Även krossverksamhet gynnas av stordriftsfördelar vid en större mängd 
producerad volym enligt en av respondenterna.  Vidare ansåg en av respondenterna att stora 
organisationer också gynnas av inköpsfördelar på grund av att de kan köpa in stora volymer 
jämfört med de små och medelstora entreprenörerna.   

5.2.3 Vertikal integration 

En form av etableringshinder orsakade av stordriftsfördelar inträffar enligt Porter (1983, s 30) 
när det förekommer ekonomiska fördelar med vertikal integration. Är således de flesta 
etablerade konkurrenter inom branschen integrerade, och etableraren inte själv integrerar, 
drabbas etableraren av kostnadsnackdelar och möjligen av uppbundna leverantörer eller 
marknader enligt Porter.  
 
I anläggningsbranschen är de stora företagen vertikalt integrerade genom att de har en god 
teckning av grus- och bergtäkter och bedriver egen kross- och asfaltproduktion enligt 
uppgifter från respondenterna. Även små och medelstora entreprenörer är vertikalt 
integrerade, men inte i samma omfattning som de nationella entreprenörerna. Vertikal 
integration skulle därmed kunna skapa etableringshinder i anläggningsbranschen om 
företagen inom branschen möter kostnadsfördelar på grund av att de är vertikalt integrerade. 
De företag som inte integrerar kan också i enlighet med Porter (ibid.) riskera att möta 
svårigheter med att nå jämförliga priser på viktiga insatsvaror om vertikalt integrerade 
konkurrenter erbjuder det oberoende företaget andra villkor än det interna företaget. Om så 
verkligen är fallet i anläggningsbranschen är svårt att veta. Klart verkar i alla fall vara att det 
företag som saknar tillgången till en täkt nära där ett vägprojekt ska utföras, också blir 
beroende av de priser som företaget som äger täkten erbjuder. Detta eftersom krossprodukter 
är dyra att transportera, och att en central konkurrensfaktor därför är tillgången till en grus- 
eller bergtäkt nära där ett vägprojekt ska utföras enligt uppgifter från några av respondenterna.  

5.2.4 Säsongsvarierande klimat 

Det säsongsvarierande klimatet i norra Sverige leder till att huvuddelen av beläggnings- och 
vägprojekten sker under sommaren eller under barmarkssäsongen, detta bekräftas av 
respondenterna. För entreprenörerna kan det därför vara en utmaning att skapa sysselsättning 
till personalen året om. Här har de nationella entreprenörerna eventuellt bättre möjlighet att 
erbjuda anställda arbete året om, eftersom dessa har en högre omsättning och bedriver 
verksamhet inom hela Sverige, samt inom flera verksamhetsområden. De företag som då 
eventuellt tvingas anställa personal för bara en säsong, kanske måste anställa personal som 
aldrig har varit med tidigare, vilket kan riskera att drabba hastigheten och effektiviteten. Detta 
eftersom det eventuellt kan vara svårt att hitta personal som är beredd att arbeta mycket under 
vissa månader, och sedan gå utan arbete andra månader. Det säsongsvarierande klimatet 
skulle därmed kunna ses som ett etableringshinder inom anläggningsbranschen i Norr- och 
Västerbotten. Det företag som arbetar med drift av vägar med bland annat vinterväghållning 
borde däremot ha bättre möjligheter att sysselsätta personal året om, eftersom driftkontrakten 
även innebär arbete av vinterkaraktär.  
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5.2.5 Statlig Politik  

Porter (1983, s 34) nämner statlig politik som en faktor som kan begränsa eller hindra 
etablering i branscher, genom att exempelvis införa tillståndsgivning och begränsa tillgången 
till råmaterial. Vid intervjuerna har det framkommit att en viktig konkurrensfaktor inom 
anläggningsbranschen är att ha tillgång till bra grusprodukter nära där väg- och förstärknings-
projekten ska utföras. Grusprodukter är också en viktig insatsvara i asfaltproduktionen. En av 
respondenterna nämnde också att det krävs en viss kapitalstyrka för att öppna och bedriva en 
grus- eller bergtäkt dels på grund av att arbeta fram de tillstånd som behövs, samt årliga 
avgifter till staten. Detta tyder på att tillståndsgivning från staten skulle kunna begränsa 
tillgången på grus- och bergtäkter till företag som saknar tillräckliga ekonomiska resurser.  

5.3 Hot från substitut  

Enligt Porter (1983, s 43) konkurrerar alla företag i en bransch med branscher som producerar 
substitut. Det var däremot svårt för respondenterna att nämna eventuella substitut i 
anläggningsbranschen för vägentreprenader.  I allmänhet ansåg en av respondenterna att 
företaget kan tillhandahålla det mesta av det som finns på marknaden idag. Hot från substitut 
kan därmed anses vara begränsat i anläggningsbranschen för vägentreprenader.   

5.4 Underleverantörernas förhandlingsstyrka  

5.4.1 Transport - och maskintjänster 

Transport- och maskintjänster hyr entreprenörerna ofta in av externa leverantörer som 
exempelvis åkerier, lastbilscentraler eller transport- och maskinförmedlingsföretag enligt 
uppgifter från respondenterna. Figur 5.2 visar en utökad modell av Porters femkraftsmodell 
som är anpassad efter anläggningsbranschens sätt att fungera. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En leverantörsgrupp är förhandlingsmäktig enligt Porter (1983, s 46-47) om den utgör ett 
trovärdigt hot om integration framåt. På grund av den låga vinstmarginalen som flera av 
respondenterna gav uttryck för vid intervjuerna, borde underleverantörerna inte lockas särskilt 

Figur 5.2. Utökad femkraftsmodellen för anläggningsbranschen. Egen figur, 2009-04-29. 
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av att integrera framåt i syfte att öka lönsamheten. Etableringshinder som kapitalbehov kan 
också eventuellt hindra transport- och maskinleverantörerna från att integrera framåt och 
konkurrera om anbud direkt till Vägverket. De större transport- och maskinföretagen som har 
tillgång till grus- och bergtäkter skulle eventuellt kunna integrera framåt och konkurrera inom 
anläggningsbranschen, men kanske inte inom beläggningsverksamhet på grund av de 
omfattande investeringar som krävs enligt flera av respondenterna. Strategiskt kanske 
leverantörerna av transport- och maskintjänster även har valt att agera som underentreprenörer 
till företagen inom anläggningsbranschen. Leverantörerna av transport- och maskintjänster 
skulle därmed kunna ses som en strategisk grupp i sig.  
 
Vidare anser Porter (ibid.) att leverantörsgruppens förhandlingsstyrka kan öka om den 
domineras av några få företag, och är mer koncentrerad än den bransch som den säljer till. 
Intrycket från intervjuerna var däremot att det finns flera underleverantörer av transport- och 
maskintjänster i norra Sverige, vilket kan anses minska deras förhandlingsstyrka i enlighet 
med Porter.  
 
Leverantörsgruppens förhandlingsstyrka kan också öka enligt Porter (ibid.) om den har byggt 
upp omställningskostnader för köparen, eller om den produkt eller tjänst som den säljer är 
differentierad.  Köparna tappar därmed möjligheten att spela ut en leverantör mot en annan 
enligt Porter. Intrycket från respondenterna är att det inte är några direkta problem att byta 
mellan underleverantörer i norra Sverige. Det som eventuellt kan öka underleverantörernas 
förhandlingsstyrka är om de har tillgång till grus- eller bergtäkter på strategiska ställen som 
efterfrågas av kunderna, eller om de kan erbjuda en bra logistisk service enligt uppgifter från 
respondenterna.   

5.4.2 Från konkurrent till kollega   

En central kritik som har riktats mot femkraftsmodellen är enligt Grant (2005, s 106) att den 
ger en liten insikt om hur företagen inom en bransch väljer att konkurrera eller samarbeta med 
varandra. I anläggningsbranschen verkar det däremot vara så att när det står klart vem som har 
blivit tilldelat ett kontrakt, och entreprenörerna har konkurrerat färdigt om ett anbud, övergår 
entreprenörerna från att vara konkurrenter till att sedan samverka och eventuellt gå in i 
varandras entreprenader och leverera exempelvis asfalt och krossprodukter till varandra. 
Entreprenörerna går då från höger (anläggningsbranschen) till vänster (underleverantörer) i 
figur 5.2. I syfte att minska transportkostnaderna är också entreprenörerna angelägna om att 
köpa krossprodukter och asfalt från den kollega som har tillgångarna nära där det aktuella 
projektet ska utföras. Det finns också entreprenörer inom anläggningsbranschen som levererar 
transport- och maskintjänster till övriga företag inom branschen enligt uppgifter från 
respondenterna. Gränserna mellan de strategiska grupperna är alltså godtyckligt satta, och 
ibland agerar entreprenörerna inom anläggningsbranschen som huvudentreprenörer till 
Vägverket, och vid andra tillfällen agerar entreprenörerna inom anläggningsbranschen som 
underleverantörer till varandra.   

5.5 Vägverket  

5.5.1 Vägverkets förhandlingsstyrka  

Enligt Porter (1983, s 44) är en köpgrupp förhandlingsmäktig om den är koncentrerad eller 
köper stora volymer i förhållande till leverantörernas försäljning. Vägverket upphandlar 
årligen projekteringsarbeten och vägbyggnads-, drift- och underhållsentreprenader för 
omkring 15 miljarder kronor (Vägverket, 2009b). Jämför man Vägverkets årliga 
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inköpssumma med de nationella företagens omsättning i entreprenadverksamhet för 
räkenskapsåret 2007, kan Vägverket anses ha en viss förhandlingsstyrka i enlighet med 
Porter.   
 
Vidare menar Porter (ibid.) att köpare som köper stora volymer är speciellt mäktiga inom 
branscher som karaktäriseras av höga fasta kostnader, vilket kan öka pressen på företagen att 
nå högt kapacitetsutnyttjande genom prissänkningar. Enligt uppgifter från flera av 
respondenterna krävs det omfattande investeringar i exempelvis grus- och bergtäkter, 
asfaltverk och beläggningsmaskiner för att vara med och konkurrera om anbud till Vägverket. 
Är då entreprenörerna villiga att genom prissänkningar skapa volym, skulle detta kunna leda 
till att öka Vägverkets förhandlingsstyrka i enlighet med Porter. 
 
Det som eventuellt kan minska Vägverkets förhandlingsstyrka är att Vägverket styrs av LOU. 
Enligt Morin och Dahlström (2008, s 6) innebär detta att Vägverket som en upphandlande 
myndighet ska uppsöka och dra nytta av konkurrensen på aktuell marknad, och ge 
leverantörerna lika möjligheter att tävla på samma villkor i varje upphandling (ibid.). För att 
detta ska ske får Vägverket inte favorisera eller särbehandla någon entreprenör. Detta skulle 
därmed kunna anses minska Vägverkets förhandlingsstyrka, eftersom Vägverket inte fritt kan 
tilldela kontraktet till den entreprenör som föredras, utan måste först konkurrensutsätta 
upphandlingen på marknaden och behandla alla entreprenörer lika vid en anbudsprövning. 
Väljer Vägverket utvärderingsgrunden lägsta pris som exempel, kan Vägverket inte välja att 
utesluta någon entreprenör som kanske har skött sig dåligt vid ett tidigare projekt, om 
entreprenören i övrigt följer kraven enligt förfrågningsunderlaget och kan erbjuda det lägsta 
anbudspriset.  

5.5.2 Prövning av anbud   

Porter (2004, s 13) menar att om det finns flera företag som strävar efter en kostnads-
ledarposition, blir rivaliteten mellan företagen ofta intensiv, förutsatt att företagen erbjuder 
någonting som värderas lika av köparen. Enligt uppgifter från några av respondenterna 
upplevs Vägverket ofta upphandla lägsta pris. Detta även då Vägverket använder sig av den 
metod som antar det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Att tilldela kontraktet till den 
entreprenör som erbjuder det lägsta priset, skulle i enlighet med Porters teori kunna skapa 
incitament till entreprenörerna att fokusera på priset vid anbudslämnandet. Om då lägsta pris 
ofta vinner trots metoden om det ekonomiskt mest fördelaktiga, kan ett antagande vara att 
entreprenörerna anses erbjuda relativt odifferentierade produkter. Vidare kan anbud som 
värderas lika av Vägverket, samt strävan efter ett lågt pris, eventuellt öka rivaliteten mellan 
entreprenörerna i enlighet med Porter.  
 
Differentiering som strategi innebär enligt Porter (2004, s 14) att ett företag särskiljer sin 
produkt eller tjänst bättre än konkurrenterna efter det som skapar värde för kunden. När 
Vägverket tilldelar kontraktet till det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga för 
myndigheten, bör egentligen entreprenörernas möjligheter till differentiering öka, eftersom 
mjuka kriterier också värderas och inte enbart lägsta pris. Fler entreprenörer ser då eventuellt 
chansen att vinna anbud på grund av att andra kriterier än lägsta pris värderas av beställaren.  
Enligt uppgifter från en av respondenterna upplevs dock lägsta pris ofta vinna, trots att det 
ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet ska antas. I syfte att ge entreprenörerna större 
möjligheter till differentiering, och konkurrera om andra kriterier än lägsta pris, bör 
Vägverket eventuellt se över utvärderingskriterierna och viktningen av dem.  
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5.5.3 Faktorer som kan påverka anbudskonkurrensen 

 
Lägsta pris  
Enligt Copenhagen Economics (2008, s 28) kan beställares fokusering på priset leda till att 
företag, i synnerhet små och medelstora företag, låter bli att delta i budgivningen. När 
utvärderingsgrunden lägsta pris används kan detta inom beläggningsverksamhet eventuellt 
leda till att företag som inte gynnas av stordriftsfördelar låter bli att delta i budgivningen.  
Gäller det å andra sidan markarbeten och vägprojekt, med en liten del eller ingen del 
beläggning, kan det eventuellt vara lättare för små och medelstora markfirmor att konkurrera 
om priset. Detta beror på att om förstärkningsuppdraget är inom ett geografiskt område där en 
mindre aktör har tillgång till strategiska resurser, och i övrigt har den kompetens som 
efterfrågas av beställaren, då kan den mindre aktören troligen också konkurrera om lägsta pris 
gentemot det stora företaget som kanske saknar strategiska resurser inom det geografiska 
området. Utvärderingsgrunden lägsta pris i Vägverkets upphandlingar kan alltså leda till att 
företag som inte gynnas av stordriftsfördelar, eller som saknar tillgången till strategiska 
resurser inom ett visst geografiskt område, låter bli att delta i vissa av upphandlingarna.  
 
Krav 
De krav som ställs i förfrågningsunderlagen kan vara resurskrävande att följa, och det kan 
vara kostsamt för en liten företagare att anställa tjänstemän som arbetar specifikt med vissa 
krav enligt uppgifter från en av respondenterna.  Det krävs också mycket dokumentation som 
ska in vid anbudslämnandet enligt en av respondenterna. Detta tyder på att de krav som ställs 
på entreprenörerna eventuellt kan hindra små entreprenörer från att delta i vissa av 
upphandlingarna.  
 
För Vägverket kan det däremot vara svårt att ändra eller ta bort krav, eftersom vissa av kraven 
är styrda av lagar och föreskrifter. För att säkerställa en god standard för det statliga vägnätet 
är det också viktigt att entreprenörerna följer krav. Vägverket skulle däremot kunna arbeta 
mer aktivt med att följa upp vissa av kraven, eftersom en av respondenterna upplevde att 
Vägverket inte följer upp alla krav som ställs på entreprenörerna. Detta skulle kunna leda till 
att entreprenörerna ser en större mening med att följa kraven. Vidare är det viktigt att kraven 
som ställs följs upp, eftersom anbuden också blir dyrare när entreprenörerna avsätter resurser 
för att följa kraven. Krav som inte följs upp, och som inte är styrda av lagar och föreskrifter, 
är kanske inte heller nödvändiga att ställa på entreprenörerna.  
 
Tiden mellan beslut och entreprenadens början    
Tillräckligt med tid mellan anbudens faser (annonsering, anbudets tidsfrist, beslut, 
leveransens början) är ofta en förutsättning för att små och medelstora företag ska kunna delta 
i offentliga upphandlingar enligt Copenhagen Economics (2008, s 30).  
 
Vid intervjuerna nämnde några av respondenterna att vissa förfrågningsunderlag gärna kunde 
komma ut tidigare än vad de gör idag för att företagen ska hinna införskaffa de resurser som 
behövs. Detta tyder på att tiden mellan beslut och entreprenadens början kan påverka 
anbudskonkurrensen i Vägverkets upphandlingar, och att företag som inte hinner införskaffa 
de resurser som behövs inom starttiden, eventuellt låter bli att lämna anbud på vissa 
förfrågningar.   
 
Det kan däremot exempelvis vara svårt för Vägverket att skicka ut förfrågningsunderlag tidigt 
på hösten för projekt som ska utföras under sommaren, om Vägverket inte vet om det finns 



 
Analys 

   

 
38 

 

ekonomiska medel till projekten. Skulle Vägverket skicka ut förfrågningsunderlag utan att 
vara säker på om det finns ekonomiska medel till det från staten, riskerar både 
entreprenörerna och Vägverket att avsätta kostsamma resurser till projekt som inte blir av. 
Dels kostar det pengar för entreprenörerna att räkna på anbud enligt uppgifter från en av 
respondenterna, men det kostar också pengar för Vägverket att exempelvis upprätta 
förfrågningsunderlagen. Ibland förannonserar Vägverket om kommande upphandlingar, vilket 
i enlighet med Copenhagen Economics (2008, s 30) kan ge entreprenörerna bättre möjligheter 
att vara förberedda.   
 
Förutsägbarhet om framtida upphandlingar 
Ibland kan entreprenörerna behöva investera i kostsamma resurser långt i förväg innan ett 
aktuellt projekt väl kommer ut för upphandling. Som exempel nämnde en av respondenterna 
att en strategisk resurs för att bygga en väg är grusmaterialet, men att det kan ta omkring 2 år 
innan företaget kan få en grus- eller bergtäkt godkänd, och då är vägprojektet som täkten var 
tänkt för kanske redan förbi, eller att projektet kanske inte blir av som planerat på grund av 
politiska beslut.  
 
Respondentens yttrande tyder på att det är viktigt att Vägverket ställer upp planer över 
framtida projekt om kanske fem år och inte avviker från dessa. Fler företag vågar då 
eventuellt ta risken att investera i exempelvis en grus- eller bergtäkt på en ort där ett framtida 
vägprojekt kommer att bli av.  Detta skulle eventuellt kunna öka konkurrensen från mindre 
aktörer på marknaden när ett projekt väl kommer ut för upphandling.  Enligt Porter (1983, s 
31) skapas också etableringshinder särskilt om kapital krävs för osäkra investeringar. 
Framtida projekt som kan riskera att inte bli av som planerat kan därmed skapa hinder för 
mindre kapitalstarka aktörer från att delta i upphandlingarna. För Vägverkets del kan det 
däremot vara svårt att strikt följa verksamhetsplanen, eftersom den kan påverkas av 
förändrade förutsättningar eller oförutsägbara händelser.   
 
Kontraktstiden  
Tiden mellan beslut och entreprenadens början behöver inte enbart påverka anbuds-
konkurrensen i Vägverkets upphandlingar. En av respondenterna nämnde som exempel att 
långa kontraktstider är fördelaktigt för att företaget ska ges möjligheten att planera sina 
resurser efter det som passar företaget. Detta tyder på att en lång kontraktstid, under vilken 
entreprenörerna är flexibla att planera sina resurser och bestämma när ett projekt ska utföras, 
också kan ha betydelse för hur många entreprenörer som lämnar anbud i Vägverkets 
upphandlingar. Vidare kan korta kontraktstider eventuellt leda till att färre entreprenörer har 
möjligheten att införskaffa de resurser som behövs inom kontraktstiden. Att erbjuda 
entreprenörerna långa kontraktstider, under vilka entreprenörerna är flexibla att planera sina 
resurser och bestämma när ett projekt ska utföras, kan dock vara svårt för Vägverket på grund 
av samordning med andra projekt och aktuella byggtider etc.  
 
Storleken på anbudsförfrågningarna  
Enligt uppgifter från respondenterna går det att dra slutsatsen att storleken på anbuds-
förfrågningarna kan ha betydelse för hur många företag som lämnar anbud i Vägverkets 
upphandlingar. Är projekten mindre kan troligen också fler små och medelstora företag vara 
med och lämna anbud. Tvärtom skulle riktigt stora anbud kunna locka europeiska och 
nordiska aktörer att delta i Vägverkets upphandlingar enligt uppgifter från en av 
respondenterna. Att storleken på anbudsförfrågningarna kan ha en betydelse för anbuds-
konkurrensen stämmer även överens med Copenhagen Economics (2008, s 4), som anser att 
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konkurrensen mellan leverantörer i stor utsträckning beror på antalet och storleken på 
anbudsförfrågningarna.  
 
Entreprenadformen  
Enligt uppgifter från en av respondenterna kan små företag ha begränsande resurser för att 
ansvara för projekteringen som en del i ett uppdrag, vilket kan leda till att anbud läggs åt 
sidan. Detta tyder på att den entreprenadform som Vägverket väljer vid en upphandling kan 
påverka anbudskonkurrensen. Detta stämmer även överens med Söderberg (2005, s 33) som 
nämner att totalentreprenaden kan ge en fördel till de stora bygg- och anläggningsföretagen 
som har tillräckliga ekonomiska resurser att klara av projekteringen i samband med 
anbudsgivningen. En fördel med totalentreprenaden kan enligt Konkurrensverket (2007, s 92) 
vara att den skapar ett större utrymme för beställaren att ta till vara på utförarens kompetens. 
För att eventuellt öka möjligheten för små och medelstora företag att delta i Vägverkets 
upphandlingar, bör Vägverket ändå undvika att upphandla totalentreprenader om det inte 
anses vara nödvändigt för det aktuella projektet. Även en funktionsentreprenad, där 
entreprenören enligt Söderberg (2005, s 44) ansvarar för skötsel och underhåll av byggnaden 
under en tidsperiod av brukstiden, kan enligt en av respondenterna vara svårt för en mindre 
entreprenör med begränsade resurser att arbeta med.  
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6 Avslutning 
 

I detta kapitel avslutas studien genom att besvara forskningsfrågorna och ge 

rekommendationer till fortsatta studier.  

6.1 Slutsatser   

I detta avsnitt kommer forskningsfrågorna som presenterades i kapitel ett att besvaras.  
 

1. Vilka faktorer driver på den grundläggande strukturen inom anläggningsbranschen?   
 

Faktorer som ökar rivaliteten mellan nuvarande konkurrenter 
• Jämbördiga konkurrenter med hänsyn till storlek och observerbara resurser inom de 

strategiska grupperna.  
• Långsam branschtillväxt skulle kunna leda till en strid om marknadsandelar för 

företag som vill expandera och utföra fler uppdrag till Vägverket.  
 
Faktorer som skapar hinder för nyetablering  

• Kapitalbehov. Omfattande investeringar krävs för att vara med och konkurrera inom 
anläggningsbranschen.  

• Stordriftsfördelar i exempelvis asfalt- och krossproduktionen kan skapa hinder för 
nyetablering.  

• Vertikal integration kan leda till att etablerare som inte integrerar möjligen drabbas av 
kostnadsnackdelar. Ett företag som saknar tillgången till en grus- eller bergtäkt nära 
där ett vägprojekt ska utföras, blir också beroende av de priser som företaget som äger 
täkten erbjuder.  

• Säsongsvarierande klimat i norra Sverige kan leda till svårigheter för entreprenörerna 
att skapa sysselsättning till anställda året om.  

• Statlig politik kan genom tillståndsgivning eventuellt begränsa tillgången på grus- och 
bergtäkter till företag som saknar tillräckliga ekonomiska resurser.    

 
Hot från substitut  
Hot från substitut kan anses vara begränsat i anläggningsbranschen för vägentreprenader.  
 
Faktorer som minskar underleverantörernas förhandlingsstyrka  

• Svagt hot om integration framåt på grund av höga inträdesbarriärer som kapitalbehov.  
• Ett flertal underleverantörer av transport- och maskintjänster.  
• Låga omställningskostnader för köpare att byta från en leverantör till en annan.   

 
Faktorer som ökar underleverantörernas förhandlingsstyrka  

• Underleverantörer av transport- och maskintjänster har tillgång till grus- och 
bergtäkter, och/eller erbjuder en bra logistisk service.  

 
Faktorer som ökar Vägverkets förhandlingsstyrka  

• Vägverket är en stor beställare.  
• Anläggningsbranschen karaktäriseras av höga fasta kostnader, vilket eventuellt kan 

leda till att entreprenörerna försöker nå högt kapacitetsutnyttjande genom att acceptera 
lägre priser.   
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Faktorer som minskar Vägverkets förhandlingsstyrka  
• Vägverket styrs av LOU och får därmed inte favorisera eller särbehandla någon 

entreprenör. Alla leverantörer ska behandlas lika vid en anbudsprövning.  
 
 

2. Vilka faktorer kan påverka anbudskonkurrensen i Vägverkets upphandlingar av 

entreprenader? 

 
Några faktorer har identifierats som eventuellt kan påverka anbudskonkurrensen i Vägverkets 
upphandlingar av entreprenader.  
 

• Lägsta pris 
Lägsta pris som utvärderingsgrund kan leda till att företag som inte gynnas av 
stordriftsfördelar, eller som saknar tillgången till strategiska resurser inom ett visst 
geografiskt område, låter bli att delta i vissa av Vägverkets upphandlingar.  

 
• Krav  
Krav som ställs på entreprenörerna kan försvåra för små och medelstora företag att delta i 
Vägverkets upphandlingar på grund av otillräckliga resurser.  

 
• Tiden mellan beslut och entreprenadens början   
Kort tid mellan beslut och entreprenadens början kan leda till att företag som har svårt att 
införskaffa de mänskliga, maskinella och materiella resurser som behövs inom starttiden, 
eventuellt låter bli att delta i vissa av Vägverkets upphandlingar.  

 
• Förutsägbarhet om framtida upphandlingar  
Framtidsplaner för framtida vägprojekt är viktigt för att entreprenörerna ska våga 
investera i kostsamma resurser i syfte att vara konkurrenskraftiga när ett projekt väl 
kommer ut för upphandling.  
 
• Kontraktstiden   
Långa kontraktstider, under vilka entreprenörerna är flexibla att planera sina resurser och 
bestämma när ett projekt ska utföras, kan leda till att fler entreprenörer lämnar anbud. 
Detta eftersom entreprenörerna eventuellt ges bättre möjligheter att planera resurserna 
efter det som passar dem.  

 
• Storleken på anbudsförfrågningarna  
Storleken på anbudsförfrågningarna kan påverka anbudskonkurrensen. Små anbuds-
förfrågningar kan leda till att fler entreprenörer deltar i anbudsgivningen. Riktigt stora 
anbudsförfrågningar kan å andra sidan locka utländska entreprenörer till Sverige för att 
delta i en budgivning.   

 
• Entreprenadformen  
Entreprenadformer där entreprenören ansvarar för projekteringen, eller långsiktiga 
antagen, kan försvåra för små och medelstora entreprenörer med begränsade resurser från 
att delta i Vägverkets upphandlingar.  
 



 
Avslutning 

   

 
42 

 

6.2 Förslag till fortsatta studier   

Denna studie har väckt många frågor som skulle vara intressanta att studera vidare. Några 
förslag till fortsatta studier presenteras nedan.  
 
En av respondenterna nämnde att det troligen finns ett samband mellan den entreprenör som 
tar vägbyggnads- och förstärkningsprojekten inom ett visst geografiskt område, och vilken 
entreprenör som äger grus- eller bergtäkten inom det geografiska området. Detta eventuella 
samband skulle vara intressant att studera vidare.   
 
I denna studie har inga underentreprenörer för transport- och maskintjänster intervjuats. Det 
skulle därför vara intressant att forska vidare på deras syn på anläggningsbranschen, och vilka 
faktorer som eventuellt kan förhindra att underleverantörer av transport- och maskintjänster 
integrerar framåt. Eller varför de av strategiska skäl eventuellt väljer att stanna kvar som 
underleverantörer.  
 
Enligt Porter (1983) kan höga nedläggningshinder som ekonomiska, strategiska och 
emotionella faktorer få företag att fortsätta att konkurrera i en bransch även om de får låg 
avkastning på investerat kapital.  Nedläggningshinder är någonting som denna studie inte har 
studerat närmare. Eventuella nedläggningshinder  inom anläggningsbranschen skulle ändå 
vara intressant att studera vidare, eftersom flera av respondenterna ansåg att lönsamheten är 
låg inom branschen, men att företagen trots detta verkar vilja stanna kvar och konkurrera 
inom branschen.   
 
Det skulle också vara intressant att studera den rivalitet som råder mellan entreprenörerna 
inom anläggningsbranschen efter det att entreprenörerna har konkurrerat färdigt om ett anbud, 
och eventuellt går in i varandras entreprenader och agerar som underleverantörer till varandra.  
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Bilaga A Upphandling av entreprenader på Vägverket    

I denna bilaga presenteras en karta över Vägverkets sju regioner. Sedan presenteras statistik 
över Vägverkets största entreprenörer. Vägverkets utbetalade ersättningar till respektive 
entreprenör inom verksamhetsområdena drift av vägar, underhåll av vägar samt byggande av 
nya vägar presenteras också.  

Figur A:1 ger en geografisk överblick över Vägverkets sju regioner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Region Norr (VN) 
Norrbottens län  
Västerbottens län 
 

Region Mitt (VM) 
Dalarnas län 
Gävleborgs län 
Jämtlands län 
Västernorrlands län 
 

Region Stockholm (VST) 
Gotlands län 
Stockholms län  
 

Region Mälardalen (VMN) 
Södermanlands län 
Uppsala län  
Örebro län 
Västmanlands län 
 
Region Väst (VVÄ) 
Hallands län 
Värmlands län 
Västra Götalands län 
  
Region Sydöst (VSÖ) 
Blekinge län 
Jönköpings län  
Kalmar län 
Kronobergs län 
Östergötlands län  
 

Region Skåne (VSK) 
Skåne län  

Figur A.1. Vägverkets sju regioner. Hämtad 26 mars, 2009, från Vägverkets webbsida: 
http://www.vv.se/Kontakta-oss/Kontor-och-oppettider/Vagverkets-regionkontor/ 
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http://www.vv.se/Kontakta-oss/Kontor-och-oppettider/Vagverkets-regionkontor
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Vägverkets största entreprenörer  
Tabell A:1 visar Vägverkets utbetalade ersättningar till Vägverkets största entreprenörer 
2008.  
 
 
Entreprenör Utbetalt (Mkr) Utbetalt (%) 

Svevia 4 350 29 
NCC 2 400 16 
Peab 2 400 16 
Skanska 1 650 11 
Veidekke 450 3  
Oden 300 2  
Övriga 3 450 23  
Totalt  15 000 100  

 
 
 
Tabell A:2 visar Vägverkets fyra största entreprenörers omsättning i Sverige för 
räkenskapsåret 2007 i entreprenadverksamhet.  
 
 
Entreprenör Omsättning (Mkr) 

Skanska 30 181 
NCC 28 947 
Peab 27 983 
Svevia 7 223 

 
 
 
 
Drift av vägar  
Driftkontrakten, benämnda grundpaket drift, gäller drift av vägar inom 130 geografiska 
områden som kallas driftområden. Ett driftområde består av cirka 80 mil väg, och normaltid 
för driftuppdragen är sex år (Vägverket, 2009f). Driftkontraktet omfattar främst kortsiktiga 
åtgärder som huvudsakligen syftar till att säkra framkomligheten på vägarna, till exempel 
vinterväghållning (Vägverket, 2009g). Tabell A:3 visar Vägverkets utbetalade ersättningar 
gällande drift av vägar med bland annat vinterväghållning 2008.  
 
 
 

Entreprenör Utbetalt (Mkr) Utbetalt (%) 

Svevia 1 785 51 
Peab 420 12 
NCC 385 11 
Skanska 280 8 
Övriga 630 18 

Totalt  3 500 100  
 
 
 

 

Tabell A:3. Marknadsandelar för drift av vägar fördelat per entreprenör 2008 

Data hämtad 27 mars, 2009, från Vägverkets webbsida: http://www.vv.se/Startsida-
foretag/Upphandling/Marknad/Marknadsandelar/Drift-av-vagar-med-bla-vintervaghallning/ 

Tabell A:1. Vägverkets största entreprenörer 2008 

Data hämtad 27 mars, 2009, från Vägverkets webbsida: http://www.vv.se/Startsida-
foretag/Upphandling/Marknad/Marknadsandelar/Vara-storsta-leverantorer/ 

Tabell A:2. Omsättningen för Vägverkets fyra största entreprenörer 2007 

Data hämtad 27 mars, 2009, från Sveriges Byggindustriers webbsida:  
http://www.bygg.org/Files/Marknad/50_storsta_byggforetagen_i_sverige_2007.pdf 
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Underhåll av vägar  
Tabell A:4 visar Vägverkets utbetalade ersättningar gällande underhåll av vägar med bland 
annat nya beläggningar 2008.  
 
 
 
Entreprenör Utbetalt (Mkr) Utbetalt (%) 

Svevia 945 27 
NCC 700 20 
Skanska 630 18 
Peab 455 13 
Asfaltbeläggningar i Boden (Peab) 140 4 
Sandahls Grus & Asfalt     70 2 
Övriga 560 16 

Totalt  3 500 100  

 
 
 
 
Asfaltbeläggningar i Boden och Norsjö Asfalt är två företag som är verksamma inom 
beläggningsverksamhet, och som tidigare utförde uppdrag till Vägverket Region Norr 
fristående enligt information från Vägverket. Företagen ägs idag av Peab. Asfaltbeläggningar 
i Boden förvärvades av Peab år 2001 (Peab, 2001), och Norsjö Asfalt förvärvades av Peab år 
2007 (Kuriren, 2007).    
 
 
Byggande av nya vägar 
Tabell A:5 visar Vägverkets utbetalade ersättningar gällande byggande av nya vägar 2008. 
Större investeringsprojekt är mer vanligt i södra Sverige kring de större städerna enligt 
information från Vägverket.  
 
 
Entreprenör Utbetalt (Mkr) Utbetalt (%) 

Svevia 1 656 23 
NCC 1 296 18 
Peab 1 296 18 
Skanska 648 9  
Veidekke 432 6  
CJV NL Bilfinger Berger (Peab) 432 6  
Oden 360 5  
Joint Venture Hot 144 2  
Bilfinger Berger Gmbh 144 2  
Övriga 792 11  
Totalt  7 200 100 
 
 
 

 

Tabell A:5. Marknadsandelar för byggande av nya vägar fördelat per entreprenör 2008 

Data hämtad 27 mars, 2009, från Vägverkets webbsida: http://www.vv.se/Startsida-
foretag/Upphandling/Marknad/Marknadsandelar/Byggande-av-nya-vagar/  

Tabell A:4. Marknadsandelar för underhåll av vägar fördelat per entreprenör 2008  
 

Data hämtad 27 mars, 2009, från Vägverkets webbsida: http://www.vv.se/Startsida-
foretag/Upphandling/Marknad/Marknadsandelar/Underhall-av-vagar/ 
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Bilaga B Intervjumall  
 
Inledning  
 
Intervjupersonens bakgrund:  
 
Vilka verksamhetsområden arbetar företaget inom? 
 
Vilken geografisk spridning har företaget på sin verksamhet? 
 
Rivalitet mellan nuvarande konkurrenter  
 
Hur skulle ni beskriva konkurrensen inom anläggningsbranschen idag? 
 
Ser konkurrensen annorlunda ut idag, jämfört med för 5 till 10 år sedan?  
 
Hur ser ni på konkurrensen i framtiden inom branschen? 
 
Hur ser ni på företagsförvärv?  
 
Hur påverkar företagsförvärv konkurrensen inom branschen?  
 
Hur ser ni på tillväxten inom anläggningsbranschen?  
 
Vilket eller vilka företag är era konkurrenter? 
 
Vad skiljer er från andra anläggningsföretag inom branschen?   
 
Vilken central konkurrensfaktor ser ni inom anläggningsbranschen?  
 
Vilka geografiska skillnader finns i konkurrensen?  
 
Hur ser konkurrensen från internationella entreprenörer ut?  
 
Hur ser ni på konkurrensen inom Vägverkets olika verksamhetsområden för upphandling av 
entreprenader?  
 
Nyetablering i branschen  
 
Vilka inträdesbarriärer ser ni i branschen?  
 
Ser ni någon eventuell framtida konkurrent?  
 
Vilka kapitalintensiva resurser krävs för er verksamhet?  
 
Hur visar sig stordriftsfördelar i er verksamhet? 
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Substitut  
 
Vilka produkter eller tjänster kan utgöra substitut till det som ni har att erbjuda?  
 
Leverantörer  
 
Vilka resurser tillhandahåller ni själva och vad köper/hyr ni in av externa leverantörer? 
(Transport- och maskintjänster, krossprodukter, asfalt)  
 
När köper ni insatsvaror och resurser internt inom företaget?  
 
När köper ni från externa leverantörer?  
 
Hur påverkar det företaget att byta från en leverantör till en annan? 
 
Vilka är era leverantörer?  
 
Köpare  
 
Vilka är era kunder?  
   
Agerar ni underentreprenör till andra anläggningsföretag?  
 
Vilka uppdrag till Vägverket är ni intresserade av? 
 
Hur stort behöver ett företag vara för att räkna på anbud till beställare som Vägverket? 
 
Hur ser ni på kraven som ställs på entreprenörerna?  
 
Anser ni att tiden mellan anbudens faser (annonsering, anbudets tidsfrist, beslut, 
entreprenadens början) är tillräcklig?   
 
Hur ser ni på förutsägbarheten i Vägverkets upphandlingar?   
 
Hur ser ni på prövning av anbud efter utvärderingsgrunderna lägsta pris och det ekonomiskt 
mest fördelaktiga?  
 
Hur ser ni på Vägverkets anbudsvärderingsmodell?  
 
Hur ser ni på de olika entreprenadformerna?  
 
Hur ser ni på kostnaderna att räkna på anbud?  
 
Finns tid och resurser att räkna på alla intressanta anbud?  
 
 
 
 


