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Sammanfattning 

I Sverige står de offentliga upphandlingarna för cirka 625 miljarder kronor per år. För att styra 
de offentliga upphandlingarna mot politiska mål har regeringen tagit fram en nationell 
upphandlingsstrategi som bland annat beskriver hur offentliga upphandlingar kan främja 
innovation och alternativa lösningar för att öka produktiviteten. Inom exempelvis 
anläggningsbranschen har utredningar visat en låg ökning i produktivitet jämfört med den 
tillverkande industrin. En stor del av anläggningsarbetena upphandlas av offentliga beställare 
vilket innebär att potential finns att påverka entreprenörernas produktivitet. För att öka 
produktiviteten föreslås industrialiserade metoder. Slutprodukterna är dock komplexa och för 
att minska komplexiteten anser litteraturen att både processer och produkter bör standardiseras. 

Syftet med studien var att undersöka hur offentliga upphandlingar kan främja industrialisering 
inom anläggningsbranschen och utfördes som en fallstudie på myndigheten Trafikverket. 
Trafikverket upphandlar årligen för cirka 40 miljarder kronor och är därmed Sveriges största 
beställare av infrastruktur. Trafikverkets Beställar- och upphandlarstrategi innehåller bland 
annat strategin industriell produktion. I och med detta finns potential att påverka 
entreprenörerna att använda industriella produktionsmetoder och därför ansågs myndigheten 
lämplig att undersöka i den här studien. Tolv upphandlingar undersöktes och datainsamlingen 
utfördes genom 35 kvalitativa intervjuer med upphandlare, projektledare och entreprenörer. 
Intervjuerna analyserades genom kodning för att underlätta jämförelse samt för att möjliggöra 
kvantifiering av svaren. 

En slutsats är att oavsett om upphandlingen är tänkt att främja industrialisering eller inte, 
försöker entreprenörerna alltid arbeta industriellt. Detta visas i två fall där entreprenören ansåg 
att förutsättningar för industrialisering saknas, trots detta användes industriella arbetsmetoder. 
Vidare är den största påverkande faktorn för industrialisering paketering av liknande objekt 
eftersom detta skapar återupprepningseffekter. Faktorer som däremot hindrar industrialisering 
är Trafikverkets regler och styrning, konstruktionens utformning samt variationer i 
omgivningen. Intervjuerna visade även varierande kunskapsnivå gällande begreppet industriell 
produktion samt en diskrepans mellan Trafikverkets och entreprenörernas uppfattning gällande 
vilka främjande faktorer som upphandlingarna skapat. 

Förbättringsförslagen består av tre delar och handlar om att skapa intern samsyn gällande 
begreppet industriell produktion genom att standardisera arbetssättet och arbeta med ständig 
utveckling genom erfarenhetsåterföring. Vidare bör Trafikverket beakta interna förutsättningar 
för att exempelvis öka entreprenörens frihetsgrader samt utreda vilka verksamhetsområden 
samt vilka konstruktioner som är mer lämpliga för industrialisering. Slutligen rekommenderas 
att inkludera entreprenören tidigt i processen, exempelvis genom marknadsdialoger för att öka 
kunskapsnivån genom erfarenhetsåterföring från tidigare projekt samt för att skapa dialog kring 
begreppet industriell produktion. 

Nyckelord: offentlig upphandling, industrialisering, industriellt byggande, industriell 
produktion innovation 



 

 

Abstract 

In Sweden, public procurement amounts to approximately SEK 625 billion a year. To control 
public procurement against political goals, the government has developed a national 
procurement strategy which, for instance, describes how public procurement can promote 
innovation and alternative solutions to increase productivity. In the construction industry, 
investigations have shown a low increase in productivity compared to the manufacturing 
industry. A large part of the construction work is procured by public customers, which 
potentially could affect the entrepreneurs' productivity. In order to increase productivity, 
industrialized methods are proposed. However, the end-products are complex and in order to 
reduce complexity, literature considers that both processes and products are standardized. 

The purpose of this study was to investigate how public procurement could promote 
industrialization in the construction industry. A case study was conducted on the Swedish 
Transport Administration (STA). STA annually procures approximately SEK 40 billion and is 
thus Sweden's largest client of infrastructure. STA´s Order and Procurement Strategy includes 
the strategy industrial production which entails a potential to influence entrepreneurs to use 
industrial production methods. Therefore, STA was considered appropriate to investigate. The 
study examined 12 procurement cases and data collection was conducted through a total of 35 
qualitative interviews with both STA and contractors. The data were analyzed by sorting 
keywords based on the interview questions and then categorizing them to facilitate comparison 
and to allow quantification of the answers. 

One conclusion is that regardless of whether the procurement is intended to promote 
industrialization or not, entrepreneurs always strive to industrialize. This is shown in two cases 
where the contractor considered that the conditions for industrialization were lacking, but 
despite this, industrial working methods were used. Another conclusion is that the biggest 
influencing factor that promotes industrialization is packaging of similar items in the same 
contract, as this enables repetition effects. Factors that hinder industrialization are the STA's 
rules and control of the contracts, design of the construction and variations in the surroundings. 
The interviews also showed varying levels of knowledge regarding the concept of industrial 
production as well as a discrepancy between the STA and the contractors' perception of the 
promotion factors that the procurements created. 

Improvement proposals consist of creating internal consensus regarding the concept of 
industrial production by work standardizing and continuous development through experience 
re-entry. Furthermore, the STA should pay regard to internal conditions that affect the increase 
of the entrepreneurial influence and investigate which areas of activity and which structures 
that are more suitable for industrialization. Finally, it is recommended to include the 
entrepreneur early in the process, for example through market dialogues to increase 
organizational knowledge through experience retrieval from previous projects and to create a 
dialogue about the concept of industrial production. 

Keywords: public procurement, industrialization, industrialized construction, industrial 
production and innovation  
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Terminologi 

Upphandlingsformer. De upphandlingsformer som behandlas i detta examensarbete är 
utförande- och totalentreprenad. 

Utförandeentreprenad. Beställaren står för projektering. Entreprenören står för utförande och 
saknar funktionsansvar. Arbetet ska dock vara fackmannamässigt utfört. 

Totalentreprenad. Entreprenören utför projektering och utförande samt har ett 
funktionsansvar. Objektet ska uppfylla de krav som beställaren ställt.  

Prefabricerade komponenter. Komponenter som tillverkas i förväg och transporteras till 
montering.  

Industrialisering. Användandet av återupprepande processer eller standardiserade produkter. 

Industriell produktion. En av Trafikverkets strategier för att uppnå högre produktivitet.  

Förfrågningsunderlag. Underlag för entreprenörer vid utformande av deras anbud. 

Offentlig upphandling. Upphandling som i denna studie omfattas av LOU eller LUF. 

TDOK. Trafikverkets internt styrande dokument. 
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1. INLEDNING 
Följande avsnitt ger en introduktion till det valda ämnet samt ger en förklaring till 
problemområdet. Inledningen presenterar även studiens syfte och delfrågor samt de 
avgränsningar som gjorts.  

1.1 Bakgrund 
Inköpets och upphandlingens grundläggande funktion är att upprätthålla ett nätverk av 
kompetenta leverantörer för den beställande organisationen (Krause & Ellram, 1997). 
Upphandlingen har samtidigt stor påverkan på leverantörernas konkurrensfördelar beroende på 
utformningen eftersom valet av upphandlingsform påverkar balansen mellan samarbete och 
konkurrens (Eriksson, 2008). En upphandling kombinerar flertalet variabler som exempelvis 
hur projektet ska finansieras, vem som är ansvarig för design och styrning av projektet och i 
vilken utsträckning underleverantörer ska användas (Osipova & Eriksson, 2011).  

Statliga upphandlingar har ofta krav på sig att effektivt nyttja resurserna samtidigt som 
upphandlingarna ska tjäna politiska mål (Van Weele, 2005). I Sverige står den offentliga 
sektorn för en årlig upphandling av tjänster och varor för omkring 625 miljarder kronor 
(Regeringskansliet, 2016). Vidare medför den stora omsättningen vid offentliga upphandlingar 
att en mer strategisk upphandling kan möjliggöra besparingar för samhället samt att sociala mål 
uppnås. Det är således viktigt med en nationell upphandlingsstrategi som främjar utveckling 
och ökar effektiviteten på marknaden (Regeringskansliet, 2016).  

Anläggningsbranschen är den delen av marknaden som bidrar till uppförande, ändring och 
förvaltning av infrastruktur (Konkurrensverket, 2014a) och har under lång tid präglats av låg 
ökning i både produktivitet och nytänkande (Bröchner & Olofsson, 2010; de Valence, 2010; 
Larsson, et al., 2014; Blayse & Manley, 2004; Simonsson, 2011). Jämfört med den tillverkande 
industrin har produktivitetsutvecklingen inom anläggningsbranschen varit nästintill obefintlig 
(Hedberg & Westerlund, 2015). Enligt Simonsson och Emborg (2009) var 
produktivitetsökningen inom den svenska anläggningsbranschen endast tre procent, jämfört 
med tillverkningsindustrins 90 procentiga ökning mellan åren 1995 – 2005. Anledningen till 
den låga ökningen är bland annat plats- och enstycksbyggda konstruktioner (Simonsson, 2011) 
projektbaserade organisationer, brist på kunskapsöverföring mellan projekt, kortsiktigt tänk 
samt en organisationskultur som är fast i gamla metoder (Blayse & Manley, 2004; Eriksson, et 
al., 2014; Eriksson, et al., 2008; Simonsson, 2011)  

Trots att branschen har utvecklats under de senaste åren finns fortfarande påtryckningar för att 
öka produktiviteten och leverera mer värde till beställaren till ett lägre pris (de Valence, 2010). 
Det är fortfarande material, tid och resurser som tillhör de vanligaste slöserierna inom 
anläggningsbranschen (Larsson, et al., 2014). För att öka produktiviteten inom en bransch där 
traditionella produktionsmetoder används till stor del föreslås införandet av industrialiserade 
processer likt de som används inom tillverkningsindustrin (Larsson, et al., 2014; Eriksson, et 
al., 2014). Vidare innebär detta att entreprenören måste tänka i nya banor och anpassa processer 
och tillvägagångssätt för att kunna arbeta mer industrialiserat och därmed minska slöseriet och 
öka produktiviteten. 
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Vid industrialisering av arbetssätten inom anläggningsbranschen är det viktigt att ta hänsyn till 
hela processen eftersom slutprodukten ofta är komplex. Därför kan två strategier användas som 
båda syftar till att minska produktens komplexitet: standardisering av produkter och 
standardisering av processer (Larsson, et al., 2014; Eriksson, et al., 2014). Den första strategin 
innebär att standardiserade komponenter tillverkas i förväg för att sedan fraktas och monteras 
på plats. Den andra strategin är användandet av standardiserade och återupprepande processer 
som ökar effektiviteten. 

Tidigare studier visar att det finns goda möjligheter för beställaren att påverka graden av 
produktivitet hos leverantören. Dock är det ofta den associerade risken med nya och obeprövade 
arbetssätt som medför att beställaren istället kan utgöra ett hinder för innovation (Hedgren & 
Stehn, 2014; de Valence, 2010). Beställaren gör då i många fall hellre ett säkert val, trots att 
det mer osäkra valet kan erbjuda ett högre förväntat värde (Engström & Hedgren, 2012). de 
Valance (2010) visade dock att en beställare som tar fullt ansvar för risken i ett projekt också 
skapar förutsättningar för att projektet ska lyckas i upphandlingen. En påvisad framgångsfaktor 
i studien är exempelvis att belöna innovativa entreprenörer som bidrar till slutförandet av ett 
lyckat projekt. 

1.2 Problembakgrund 
Trafikverket är en statlig myndighet inom anläggningsbranschen som ansvarar för 
transportsystemets långsiktiga planering inom områdena väg, järnväg, sjöfart och luftfart 
(Österberg, 2016). Den årliga upphandlingsvolymen uppgår till cirka 40 miljarder SEK vilket 
medför att myndigheten är den största beställare inom den svenska anläggningsbranschen 
(Trafikverket, 2017a). Regeringen har gett Trafikverket uppdraget att få mer nytta för pengarna, 
vilket bland annat ska ske genom att öka upphandlingarnas effektivitet för att således nå en 
ökad produktivitet (Trafikverket, 2017c). 

För att klara regeringens uppdrag finns olika strategier inom Trafikverket som styr 
upphandlingarna för att exempelvis utveckla nya och hållbara lösningar, stimulera till 
nytänkande samt öka produktiviteten (Trafikverket, 2017c). Enligt Trafikverket (2017c) kan 
produktiviteten ökas genom industrialisering, även kallad industriell produktion. Detta sker 
genom förbättrade processer och produktutveckling hos både entreprenörer, 
materialleverantörer samt teknikkonsulter. Genom att även öka antalet totalentreprenader vill 
Trafikverket skapa större frihetsgrader åt entreprenörerna som ska leda till ökad effektivitet 
(Riksrevisionen, 2012). 

Hur Trafikverket ska förhålla sig vid upphandlingar beskrivs i dokumentet Trafikverkets 
beställar- och upphandlarstrategi vilket även anger den övergripande strategin. Enligt 
dokumentet är det effektiv användning av resurser, upprepade processer, planering av 
produktionstiderna samt långsiktiga relationer som möjliggör industriell produktion.  
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Trafikverket har därför tagit fram en separat strategi för att främja industriell produktion:  

• Likartade projekt upphandlas i samma kontrakt 
• Leverans av standardiserade produkter, tjänster och processer ska möjliggöras 
• Valbara start- och sluttider 
• Kombinatoriska upphandlingar där marknaden har möjlighet att välja delar och 

kombinationer av kontrakt 

Trafikverket ska genom satsningar på särskilda forskning- och innovations (FoI)-projekt följa 
upp samtliga strategier i det styrande dokumentet och även effektiviteten i produkten och 
processen ska utvärderas utifrån tillgänglig statistik (Hedgren, 2016). Utvärdering och 
uppföljning av de befintliga strategierna är en förutsättning för att skapa en överblick av 
organisationens arbetssätt och möjliggöra goda affärer (Regeringskansliet, 2016). För 
industriell produktion saknas dock FoI-projekt. Detta innebär att det varken utförts uppföljning 
eller utvärdering inom det aktuella området. Inom Trafikverket saknas därför kunskap om 
tidigare upphandlingar faktiskt har skapat förutsättning för industrialisering inom 
anläggningsbranschen. Det saknas även studier inom området industrialisering vilket innebär 
att även den akademiska kunskapen är begränsad (Larsson, et al., 2014). 

1.3 Studiens syfte 
Studien avser höja Trafikverkets kunskapsnivå gällande tidigare upphandlingars utfall genom 
att undersöka om dessa har främjat industrialisering inom anläggningsbranschen. Vidare 
kommer studien att ge förslag på faktorer att beakta inför framtida upphandlingar för att ge 
ökade förutsättningar för industrialisering inom anläggningsbranschen. Eftersom tidigare 
studier inom området saknas gör denna studie även ett försök att utöka kunskapen om 
industrialisering av anläggningsbranschen. 

Studiens syfte formuleras därför: 

Att undersöka hur upphandlingar kan främja industrialisering inom anläggningsbranschen 

Följande tre delfrågor ska hjälpa till att uppnå syftet:  

Delfråga 1 

Vilka förutsättningar har befintliga strategier och tidigare upphandlingar skapat för 
industrialisering inom anläggningsbranschen? 

Delfråga 1 syftar till att undersöka genomförda upphandlingar för att skapa en bild av varför 
upphandlingarna var lämpliga för industrialisering samt vilka förutsättningar som har skapats. 
Delfrågan kommer att besvaras genom primärdata från intervjuer med upphandlare, 
projektledare och entreprenörer samt sekundärdata från Trafikverket. Frågan undersöker även 
hur upphandlingarna kopplar till Trafikverkets strategier för ökad industrialisering. Frågan 
undersöker även vilka utvärderingskriterier och ersättningsformer som använts i 
upphandlingarna eftersom detta kan påverka förutsättningarna. Detta undersöks med 
sekundärdata. 
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Delfråga 2 

I vilken utsträckning är entreprenörerna bekanta med begreppet industriell produktion och 
industrialiserade arbetssätt? 

Delfråga 2 syftar till att undersöka entreprenörernas förståelse av Trafikverkets begrepp 
industriell produktion samt hur de generellt ser på industrialisering av sina arbetssätt. Delfrågan 
kommer att besvaras genom primärdata från intervjuer med entreprenörer.  

Delfråga 3 

Vilka förutsättningar behövs för ökad industrialisering inom anläggningsbranschen? 

Delfråga 3 syftar till att undersöka vilka förutsättningar som krävs i framtida upphandlingar för 
att öka industrialiseringen. För att besvara delfrågan kommer primärdata samlas in från 
intervjuer med upphandlare, projektledare samt entreprenörer och analyseras mot den teoretiska 
referensramen.  

1.4 Avgränsning 
För att kunna genomföra studien begränsas det antal upphandlingar som studien undersöker 
genom avgränsningar. Avgränsningen görs genom att endast undersöka avslutade 
upphandlingar mellan åren 2014–2017 som upphandlats som entreprenader. Denna 
avgränsning görs eftersom projekt för långt bak i tiden kan medföra att respondenterna inte 
minns viktiga detaljer. En annan orsak till avgränsningen är att minimera risken för att 
potentiella respondenter med värdefull information har slutat och inte går att få tag på. De 
projekt som upphandlingarna avser är i de flest fall pågående vilket gör det troligt att de 
potentiella respondenterna går att kontakta. Studien kommer inte att undersöka entreprenörens 
faktiska arbetssätt för att öka produktiviteten, utan undersöker om leverantören använt 
industriell produktion inom projektet. Studien kommer även att enbart att ge rekommendationer 
och eventuell implementering överlåts till Trafikverket. 
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2. METOD 
Avsnittet beskriver de angreppssätt som används för att besvara delfrågorna och uppnå syftet 
med examensarbetet. Vidare beskrivs även studiens upplägg och valda forskningsmetoder. 

2.1 Studiens upplägg 
I ett första skede utfördes en litteraturundersökning för att samla grundläggande information 
om industrialisering och offentlig upphandling. Litteraturundersökningen syftar till att visa 
vilka förutsättningar som krävs för att främja industrialisering och jämförs sedan med den 
primärdata som samlas in via kvalitativa intervjuer. Sökorden som använts är bland annat 
industrialized construction, public procurement, renewal, innovation, offentlig upphandling 
och industriell produktion. Både svenska och engelska sökord används eftersom regerings- och 
myndighetsrapporter är skrivna på svenska. För att hitta de vetenskapliga artiklarna används 
Scopus och Google Scholar. Regeringsrapporterna hittas via Google. Efter genomgången av 
litteratur sammanfattades denna och innehållet grupperades i olika teman för att kunna 
strukturera den teoretiska referensramen.  

Sedan utfördes en nulägesanalys för att undersöka Trafikverkets beställar- och 
upphandlarstrategi. Detta syftade till att få en övergripande förståelse för hur förutsättningarna 
för industrialisering ska skapas. Tillsammans med litteraturundersökningen, fungerade detta 
som en grund för framtagandet av intervjuguider som användes i samband med de kvalitativa 
intervjuerna. Intervjuguiderna, som återfinns i Bilaga A, utformades semistrukturerat och 
fungerade som stöd vid intervjutillfällena. Beroende på respondenternas svar ställdes relevanta 
följdfrågor utanför guidens ram. De aktuella respondenterna utgjordes av Trafikverkets 
upphandlare och projektledare samt entreprenörerna. Totalt intervjuades 35 respondenter där 
alla utom en intervju utfördes via telefon. Syftet med telefonintervjuer var att kunna 
effektivisera utförandet eftersom respondenterna var utspridda geografiskt. Varje intervju 
spelades in för att sedan transkriberas. Syftet med intervjuerna var att få en djupare förståelse 
för vilka förutsättningar som faktiskt skapats och hur de kan förbättras, samt att undersöka hur 
entreprenörerna ställer sig till begreppet industriell produktion. Intervjuerna kommer således 
att hjälpa till att besvara samtliga delfrågor. Studiens metodöversikt visas i Tabell 1 och 
diskuteras vidare i kommande avsnitt. 

Tabell 1. Metodöversikt. 

Metod Vald metod 

Forskningsdesign Explorativ 

Forskningsansats Induktiv 

Forskningsstrategi Fallstudie 

Datainsamling Primärdata 
Sekundärdata 
Kvalitativ 



 

 6 

2.2 Forskningsansats 
Studien utgår från en explorativ forskningsdesign med en induktiv ansats, vilket enligt David 
och Sutton (2011) är förknippat med kvalitativ forskning. Studien undersöker de 
orsakssamband som finns mellan de offentliga upphandlingarna och industrialisering vilket gör 
studien explorativ. Den information och de data som studien finner leder sedan fram till en 
förklaring, det vill säga en induktiv ansats.  

2.2.1 Fallstudieföretag 
Forskningsstrategin för studien är av typen fallstudie. En fallstudie är en djupgående 
undersökning av en enhet, exempelvis en organisation, och som undersöker specifika fall på 
djupet (David & Sutton, 2011). Trafikverket, som utgör det aktuella fallföretaget, är en statlig 
myndighet verksam inom anläggningsbranschen som varje år upphandlar för 40 miljarder 
kronor. Trafikverket ansvarar för att utveckla och förvalta det statliga transportsystemet. 
Genom sina årliga upphandlingar har Trafikverket därmed möjlighet att påverka och utveckla 
anläggningsmarknaden. 

2.3 Datainsamling 
Studien behandlar primär- och sekundärdata. I samband med de kvalitativa intervjuerna samlas 
primärdata in. Sekundärdata samlas in genom en litteraturstudie, tillhandahållet 
bakgrundsmaterial om inköp- och upphandlingsprocess, samt data om upphandlingarna. 

2.3.1 Urval 
Populationen utgörs av upphandlare, projektledare som har varit delaktiga i de upphandlingar 
som Trafikverket utfört, samt entreprenörer som ansvarat för utförandet. Urvalet gjordes utifrån 
den Excelfil som tillhandahölls av Trafikverket. Filen innehöll information om tidigare 
upphandlingar och som tagits ut genom upphandlingssystemet CTM (Complete Tender 
Management). Innan urval kunde ske justerades informationen i Excel eftersom den 
ursprungliga formateringen inte medförde filtrering av materialet. Justeringen innefattade 
borttagande av sammanfogade celler och justering av geografiskt område för att skapa ett 
enhetligt material. Därefter filtrerades informationen utifrån följande kriterier: 

• MD701 Skede: Avslutad 
• MD705 Skede Avslutad: 2014 – 2017 
• MD123 Upphandlingsområde: Entreprenad 
• MD82 Industriell återupprepning: Ja 

Innan filtrering bestod materialet av 14 052 upphandlingar. Efter filtrering fanns 92 
upphandlingar kvar som var markerade med industriell återupprepning1. Materialet sorterades 
och grupperades sedan efter geografiskt område. Områdena är uppdelade enligt Trafikverkets 
regioner2. Varje region består av verksamhetsområdena planering, investering, stora projekt 
och underhåll. Eftersom verksamhetsområdet planering inte är en beställare av 

                                                
1 Benämning för industriell produktion som används i CTM. 
2 Regionerna består av Nord, Mitt, Öst (inkluderat Stockholm), Väst och Syd. 
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anläggningsprojekt undersöks inte detta område. Fördelningen av de utvalda upphandlingarna 
med avseende på verksamhetsområde och region presenteras i Tabell 2. 
Tabell 2. Fördelning av upphandlingar. 

Verksamhetsområde Region Antal Summa 

Investering Nord 1  

 Mitt 1  

 Öst 1  

 Väst 1  

 Syd 1 5 

Stora projekt Öst 1  

 Väst 2 3 

Underhåll Nord 1  

 Öst 1  

 Väst 1  

 Syd 1 4 

Totalt antal upphandlingar   12 

Totalt 12 upphandlingar valdes ut fördelat över regionerna och verksamhetsområdena genom 
att använda funktionen slump() i Excel. Sedan valdes de upphandlingar med lägst slumpade tal 
för respektive region och verksamhetsområde. I de fall där en region eller verksamhetsområde 
inte finns representerat valdes istället en godtycklig likvärdig upphandling.  

Om en upphandling utförts av en upphandlare som avslutat sin anställning hos Trafikverket vid 
tiden för studien, valdes istället en annan upphandling baserat på den slumpade ordningen. 
Genom att inledningsvis intervjua den upphandlare som angetts i Excelfilen användes 
snöbollsurval för att komma i kontakt med projektledare samt entreprenör för respektive 
upphandling. Fördelningen av respondenter presenteras i  Tabell 3. 
 Tabell 3. Fördelning av respondenter. 

Respondent Antal 

Upphandlare 11 

Projektledare 12 

Entreprenörer 12 
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2.4 Analysmetod 
Intervjusvaren analyserades genom att sortera respondenternas svar efter teman. De teman som 
användes var intervjuguidens frågor. För varje tema (fråga) kategoriserades respondentens svar 
för att enklare kunna jämföra svaren mellan de olika upphandlingarna. De kategoriserade svaren 
möjliggjorde kvantifiering av intervjusvaren och sammanställdes även som stapeldiagram. 

2.5 Kvalitetshöjande åtgärder 
Enligt Bibik et al. (2003) kan en studies kvalitet höjas genom att beakta faktorerna reliabilitet 
och validitet. I detta avsnitt presenteras de åtgärder som vidtagits för att stärka dessa faktorer.  

2.5.1 Reliabilitet 
Reliabilitet kan enligt David och Sutton (2011) beskrivas som tillförlitlighet och i denna studie 
finns ett antal faktorer som kan påverka reliabiliteten. Primärdata samlades in genom intervjuer 
och detta kan medföra att respondentens svar färgas av egna tolkningar och åsikter som sedan 
inte helt återspeglar verkligheten. För att minska detta har tre personer per upphandling 
intervjuats. Ett medvetet val vid urvalet av upphandlingar att undersöka var att inte välja 
upphandlingar längre bak i tiden än tre år eftersom minnesbilden av upphandlingen kan vara 
otydlig och därmed minska reliabiliteten i svaren. I ett inledande skede informerades 
respondenterna via e-post om vilken upphandling de kommer att intervjuas om. Detta syftade 
till att förbereda respondenterna för att de inte skulle vara helt oförberedda vid kontakttillfället. 
Intervjuerna hölls korta (cirka 20 minuter) och syftet med detta var att utföra fler intervjuer för 
att samla in primärdata från många respondenter för att på så sätt få en bredare och mer 
nyanserad bild av upphandlingarna. 

Ett annat problem var att vissa upphandlingar som slumpades fram inte kunde undersökas 
eftersom upphandlaren inte längre arbetade på Trafikverket. I några fall medförde detta att den 
geografiska fördelningen av upphandlingar inte var helt jämn över hela landet eftersom 
exempelvis Trafikverket Region Nords verksamhetsområden inte finns representerat i samma 
utsträckning som övriga regioner. Undersökta upphandlingar för exempelvis Region Nord inom 
verksamhetsområdet stora projekt saknade därmed helt. I dessa fall ersattes upphandlingen 
genom selektivt urval för att hitta upphandlingar som ansågs vara lämpliga ersättare. 

2.5.2 Validitet 
Med validitet menas matchning mellan data och verklighet och kan delas upp i två delar, intern 
och extern validitet (David & Sutton, 2011). Vidare är den interna validiteten hur väl insamlade 
data representerar respondenternas svar. Den externa validiteten i sin tur avser i vilken 
utsträckning som insamlad data kan generaliseras, det vill säga hur väl den representerar 
verkligheten för en större population. I den här studien har de utvalda upphandlingarna baserats 
på slump efter att en urvalsram filtrerats fram ur den grunddata som tillhandahölls av 
Trafikverket. Filtreringen, som beskrivs i metodavsnittet, utfördes för att få en jämn geografisk 
spridning samt för att de för studien relevanta verksamhetsområdena underhåll, investering och 
stora projekt skulle finnas representerade. Syftet med detta var att öka generaliserbarheten. 
Dock minskas generaliserbarheten genom att studien är en fallstudie på endast ett företag. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
Den teoretiska referensramen som presenteras i detta kapitel utgör grunden för den kommande 
analysen av insamlad empiri. Referensramen fungerar även som ett underlag för 
intervjuguiderna.  

3.1 Regeringens nationella upphandlingsstrategi 
Regeringens nationella upphandlingsstrategi syftar till att utveckla och effektivisera de 
offentliga upphandlingarna (Regeringskansliet, 2016). Förutom att öka effektiviteten ska 
upphandlingsstrategin även fungera som ett medel för att uppnå nationella miljömål och sociala 
hållbarhetsmål. Den nationella upphandlingsstrategin är uppdelad i inriktningsmål. I Figur 1 
presenteras de sju olika inriktningsmålen som regeringen tagit fram utifrån det övergripande 
målet. 

 

Figur 1. Nationella upphandlingsstrategins inriktningsmål. Anpassad från Regeringskansliet (2016) 

Enligt regeringens femte mål ska den offentliga upphandlingen främja innovation och 
alternativa lösningar på marknaden (Regeringskansliet, 2016). Vidare ska beställaren efterfråga 
funktioner framför tekniska krav för att på så sätt stimulera till kreativa lösningar och även 
inkludera entreprenörer redan i planeringsfasen. Tidiga dialoger med marknaden ökar 
förutsättningarna för nya lösningar samtidigt som beställarens förståelse och kunskap om 
marknaden ökar.  

3.2 Offentlig upphandling 
Offentliga upphandlingar har ofta krav på sig att effektivt nyttja resurserna samtidigt som 
upphandlingarna ska tjäna politiska mål (Van Weele, 2005). I Sverige står den offentliga 
sektorn för en årlig upphandling av tjänster och varor för omkring 625 miljarder kronor 
(Regeringskansliet, 2016). Vidare medför den stora omsättningen vid offentliga upphandlingar 
att en mer strategisk upphandling kan möjliggöra besparingar för samhället samt att sociala mål 
uppnås. Det är således viktigt med en nationell upphandlingsstrategi som främjar utveckling 
och ökar effektiviteten på marknaden (Regeringskansliet, 2016).  

En grundläggande funktion för inköp är att bevara ett nätverk av kompetenta entreprenörer och 
leverantörer för den beställande organisationen (Krause & Ellram, 1997). Offentlig 
upphandling fungerar lite annorlunda eftersom en myndighet eller kommun inte har samma 
möjlighet att själva välja entreprenör eller leverantör som vid privata inköp 
(Upphandlingsmyndigheten, 2017b). Eftersom upphandlingen finansieras med skattebetalarnas 
pengar, måste striktare lagar och regler följas. Reglerna finns till för att bland annat upprätthålla 
en god konkurrens, skapa transparens i processen och lika villkor för alla entreprenörer 
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(Upphandlingsmyndigheten, 2018a; Konkurrensverket, 2009). Reglerna styr även att 
upphandlingen sker utan att färgas av enskilda åsikter (Eriksson, et al., 2008).  

Offentlig upphandling är ett samlingsnamn för åtgärder vidtagna i samband med att en 
myndighet köper in varor, tjänster eller byggentreprenader (Konkurrensverket, 2014b; 
Konkurrensverket, 2009). Upphandlingen kombinerar även flertalet variabler som exempelvis 
hur projektet ska finansieras, vem som är ansvarig för design och styrning av projektet och i 
vilken utsträckning underleverantörer ska användas (Osipova & Eriksson, 2011). De åtgärder 
som ingår i upphandlingsprocessen framgår av Figur 2. 

 

Figur 2. Upphandlingsprocessen. Källa: Konkurrensverket (2014) 

Enligt figuren utförs initialt en analys för att kartlägga behovet och ett förfrågningsunderlag 
skapas. Förfrågningsunderlaget utgör anbudsunderlaget för entreprenören eller leverantören 
och består enligt Konkurrensverket (2014b) av:  

1. Krav på leverantören som exempelvis teknisk och yrkesmässig kapacitet 
2. Kravspecifikation eller uppdragsbeskrivning som exempelvis beskriver tekniska 

specifikationer. De tekniska specifikationerna bör vara detaljerade, förutom när de 
beskriver ett funktionskrav. 

3. Utvärderingsgrund som exempelvis lägsta pris eller ekonomiskt mest fördelaktiga för 
den upphandlade myndigheten samt vilka kriterier som anbudet utvärderas enligt 

4. Kommersiella villkor som betalnings- och leveransvillkor. Betalningsvillkor kan 
exempelvis vara fast pris, löpande räkning och fast pris med mängdreglering.  

5. Administrativa bestämmelser som upphandlingsförfarande samt giltighetstid och 
sista anbudsdag 

Enligt Konkurrensverket (2009) utvärderas de inkomna anbuden i samband med offentliga 
upphandlingar enligt principerna lägsta pris eller ekonomiskt mest fördelaktiga. Anbudet ska 
även vara kopplat till de kriterier i förfrågningsunderlaget som anses vara viktiga. Eriksson et 
al. (2014) menar att det kan vara svårt att effektivisera offentliga upphandlingar och den 
önskade produktivitetsökningen uteblir ofta eftersom den allt så vanliga utvärderingsgrunden 
lägsta pris tvingar leverantören att bli kostnadsorienterade som istället förlitar sig på existerande 
teknologi. Kostnadsorienteringen minskar fokus på utveckling av nya lösningar vilket hämmar 
produktivitetsutvecklingen (Eriksson, et al., 2014) och istället ökar konkurrensen (Eriksson, 
2008). Konkurrensverket (2016) menar dock att utvärderingsgrunden för anbudet inte behöver 
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ha negativ påverkan. Det som skiljer lägsta pris jämfört med ekonomiskt mest fördelaktiga är 
enligt Konkurrensverket de krav som ställs i förfrågningsunderlaget. Oavsett utvärderingsgrund 
ska kraven vara möjliga att följa upp, proportionella, likabehandlande och transparenta för bästa 
resultat. 

Två huvudtyper av ersättningsformer är fast pris och löpande räkning (Eriksson, 2008; 
Konkurrensverket, 2014a) där fast pris är vanligast inom den svenska byggbranschen 
(Konkurrensverket, 2014a). Vidare främjar fast pris konkurrens, medan löpande räkning med 
bonusmöjligheter främjar samverkan. I enklare entreprenader med låg komplexitet kan fast pris 
kan öka innovationsgraden hos en entreprenör eftersom entreprenören vill sänka sina kostnader. 
Samtidigt kan fast pris i kombination med komplexa entreprenader minska graden av 
innovation eftersom osäkerheten i projektet tvingar entreprenören att använda befintliga och 
beprövade metoder (Konkurrensverket, 2014a; Eriksson, 2008; Blayse & Manley, 2004) 

Löpande räkning ersätter entreprenörens faktiskt utgifter men innebär enligt Konkurrensverket 
(2014a) en risk för beställaren. Om beställaren inte kontrollerar entreprenörens utgifter finns en 
risk att projektet blir onödigt dyrt samtidigt som det inte finns några incitament att utveckla nya 
metoder och vara innovativ. Däremot menar Konkurrensverket att incitament i kombination 
med fast pris är vanligt samtidigt som risken i projektet delas och entreprenören får en morot 
att minska kostnader, öka samarbetet och vara innovativ.  

3.3 Upphandlingsformer 
Beställarens val av upphandlingsform får konsekvenser för dess effekt på innovation (de 
Valence, 2010) och upphandlingsformen styr även balansen mellan samarbete och konkurrens 
(Eriksson, 2008; Vennström & Eriksson, 2010). För den enskilda organisationen är det viktigt 
med konkurrens, samtidigt som samarbete organisationen emellan främjar utveckling 
(Eriksson, 2008). Enligt Vennström och Eriksson (2010) är det vanligt att de traditionella 
svenska upphandlingsmetoder som används enbart fokuserar på att öka konkurrensen, vilket 
istället motverkar samarbete och ökad produktivitet. Vidare menar Vennström och Eriksson att 
många entreprenörer vill förändra processer och produktionsmetoder, men svårigheter och 
ovilja inom branschen gör att förändring och utveckling uteblir.  

Enligt Eriksson (2008) kan upphandlingsformer som fokuserar på noggranna kontroller av 
entreprenören ofta förknippade med konkurrens och dålig relation mellan entreprenör och 
beställare. Vidare menar Eriksson att upphandlingsformer som påverkar entreprenörens 
arbetssätt för att nå ett önskat mål, egentligen bara minskar delaktighet, kreativitet, engagemang 
och tillit samtidigt som risken för att leverantören agerar opportunistiskt ökar. Eriksson anser 
istället att parterna bör skapa liknande preferenser, kultur och förståelse. Detta leder till ett 
önskat beteende och i sin tur till lättare att förutsäga projektets utfall.  

Inom anläggningsbranschen är entreprenadtypen även en upphandlingsform där 
utförandeentreprenad och totalentreprenad är två huvudkategorier (Riksrevisionen, 2012; 
Trafikanalys, 2016; Osipova & Eriksson, 2011). Utförandeentreprenad är en specificerad 
beställning där beställaren ansvarar för projektering och överlåter produktionen till 
entreprenören (Trafikanalys, 2016; Osipova & Eriksson, 2011). Enligt Eriksson et al. (2014) 
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har exempelvis den statliga myndigheten Trafikverket tydliga kravspecifikationer i sina 
utförandeentreprenader vilket medför att entreprenörerna inte kan komma med alternativa 
lösningar. Detta ger dem inga incitament till att utveckla nya produkter eller processer utan 
fokuserar enbart på kortsiktiga kostnader.  

Enligt Osipova och Eriksson (2011) lämnar utförandeentreprenad lite utrymme för samarbete 
och diskussion om tänkbara tekniska lösningar och lägger större risk på entreprenören som inte 
varit med och bestämt produktionsmetoder. Vidare finns även en risk för beställaren att 
leverantören inte är kompetent nog att använda de tänkta produktionsmetoderna eller använder 
billigare metoder för att sänka sina egna kostnader. Detta kan i sin tur kan leda till brister i 
slutproduktens kvalitet. Osipova och Eriksson menar även att vana beställare kan föredra 
utförandeentreprenad om de vill ha ett större inflytande på projektet och hålla nere kostnaderna. 
Men detta resulterar ofta i flera underleverantörer där fokus ligger på faser, inte projektet som 
helhet.  

Omvänt innebär detta att entreprenören ansvarar för hela projektet vid en totalentreprenad. 
Eftersom totalentreprenader således innehåller projektering utförd av entreprenören kan denne 
själv bestämma utförande utifrån de funktionskrav som finns (Riksrevisionen, 2012). 
Totalentreprenad överför större delen av ansvaret på entreprenören och minskar i sin tur risken 
för beställaren eftersom potentiella risker analyseras mer noggrant av entreprenören (Osipova 
& Eriksson, 2011). Enligt Trafikanalys (2016) har totalentreprenader en positiv effekt på tid, 
kostnad och kvalitet inom projekten. Enligt deras studie anser respondenterna att kvaliteten har 
ökat samt att tiden för genomförandet av projektet minskat. Detta beror till stor del på att 
funktionskraven gör att entreprenören dokumenterar mer och genomför fler egenkontroller. I 
förlängningen menar Trafikanalys att entreprenörens förståelse för hur de tekniska lösningarna 
påverkar slutprodukten ökar. Vidare, om tiden för projektet planeras till en till exempelvis en 
mer fördelaktig säsong, ökar även förutsättningarna att projektets tidsram håller (Trafikanalys, 
2016; Larsson, et al., 2014).  

Enligt Riksrevisionen (2012) finns uppfattningen att totalentreprenader ökar möjligheten till 
industrialisering och en ökning i produktivitet. Som upphandlingsstrategi har exempelvis 
Trafikverket valt att öka antalet totalentreprenader, men Riksrevisionens granskning visar att 
det inte finns något stöd för detta. Vidare menar de att det ligger på entreprenörerna att planera, 
nyttja resurser mer effektivt och öka sin kapacitet för att kunna arbeta mer industriellt. För 
beställaren kan dock en totalentreprenad vara negativt eftersom entreprenörens frihetsgrader 
kan ge stor variation i slutresultatet (Konkurrensverket, 2014a). Detta kan exempelvis innebära 
minskad grad av standardisering vilket kan ge problem vid underhåll av konstruktionerna, 
speciellt om beställaren innehar ett stort bestånd. 

Rena totalentreprenader är dock ovanligt enligt Konkurrensverket (2014a) eftersom beställaren 
i många fall inkluderar specifika tekniska lösningar i förfrågningsunderlaget. Styrd 
totalentreprenad är ett sätt för beställaren att behålla en viss kontroll över entreprenören men 
innebär att frihetsgraderna och möjligheten till innovation minskar. Alla typer av upphandling 
kan dock vändas till positiv påverkan på innovation om leverantörerna ges möjligheten att 
samarbeta och dela information i hela värdekedjan (Blayse & Manley, 2004). 
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3.4 Produktivitet 
I Sverige finns det ett fåtal stora aktörer som slåss om de stora kontrakten vilket medför låg 
konkurrens. Detta har en negativ påverkan på förändring inom branschen (Vennström & 
Eriksson, 2010). Inom anläggningsbranschen har utvecklingen varit trög med låg produktivitet 
(Larsson, et al., 2014; Simonsson & Emborg, 2009). Produktivitet är enligt Riksrevisionen 
(2012) ett mått på effektivitet vilket definieras som utfallet i förhållande till mängden 
insatsvaror som använts. Orsaker till den låga produktiviteten är unika produktioner, 
platsbyggd produktion och tillfälliga team (Eriksson, et al., 2008; Larsson, et al., 2014).  

Olika organisatoriska faktorer kan utgöra hinder för en ökning i produktivitet. Att arbeta i 
projekt är vanligt inom anläggningsbranschen men projektformen är ofta ett hinder för 
utveckling eftersom kunskapsöverföringen mellan projekt blir lidande (Håkansson & 
Ingemansson, 2013). Kunskapsöverföring är viktigt inom en organisation eftersom den 
information som överförs från ett projekt till ett annat utgör grunden för den kunskap som 
transformeras till praktisk kunskap och färdigheter som är till nytta för nya projekt, processer 
och produkter (Trott, 2008). Många anläggningsprojekt kan vara likartade, men det är ofta 
variation i projektets sammansättning av medlemmar (Blayse & Manley, 2004). Detta är en 
orsak till bristande kunskapsöverföring mellan projekt och därmed finns en risk att likartade 
lösningar utvecklas på nytt vilket även är ett hinder för det organisatoriska lärandet. Men det är 
inte bara projektformen som hämmar kunskapsöverföringen. Top-down-styrning inom 
anläggningsbranschen försummar humankapitalets förmåga att vidarebefordra kunskaper, trots 
att humankapitalet är dess största tillgång (Vennström & Eriksson, 2010). 

3.5 Industrialisering 
För att öka produktiviteten bör branschen dra lärdom av tillverkningsindustrins processer och 
därmed även öka graden av industrialisering (Larsson, et al., 2014; Eriksson, et al., 2014; 
Girmscheid, 2008). Enligt en studie utförd av Larsson et al. (2014) ansåg majoriteten av 
respondenterna att industrialiserad produktion är lämpligt för att öka produktiviteten inom 
anläggningsbranschen. Vidare ansåg studiens respondenter att bland annat barriärer, 
bullerskärmar, stålbroar och förstärkningar var lämpliga för industrialisering. Det behövs dock 
viss försiktighet vid implementeringen av industrins metoder eftersom dessa mest troligt måste 
anpassas för att passa anläggningsbranschens komplexitet och projektbaserade organisation. 
(Eriksson, et al., 2014)  

För att öka graden av industrialisering inom anläggningsbranschen menar Simonson och 
Emborg (2007) att ett helhetsperspektiv är nödvändigt. Istället för att se till individuella delar i 
projekten är det viktigare att öka effektiviteten i hela processen (Larsson, et al., 2014). Eftersom 
många anläggningsprojekt är komplexa måste komplexiteten minskas. För att kunna öka graden 
av industrialisering bör både produkter och processer standardiseras (Larsson, et al., 2014; 
Eriksson, et al., 2014; Girmscheid, 2008; Eriksson & Westerberg, 2009). 

Enligt Rwamamara et al. (2010) är industrialiserade produktionsmetoder nödvändiga för att 
effektivisera byggprocessen, exempelvis genom prefabricerade komponenter. Standardiserade 
produkter som prefabriceras kan transporteras till byggplatsen vilket leder till besparingar i 
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både tid och kostnad (Håkansson & Ingemansson, 2013). En annan fördel med prefabrikation 
är även att arbetsolyckorna minskar som en följd av bättre arbetsmiljö (Rwamamara, et al., 
2010; Eriksson, et al., 2014). Vidare minskar även slutproduktens komplexitet samt antalet 
inblandade intressenter vilket medför att projektets aktiviteter blir enklare att samordna 
(Larsson, et al., 2014). Det blir även enklare att exempelvis förutspå slutproduktens utseende, 
kvalitet när standardiserade komponenter används, osäkerheten in projektet minskar (Eriksson, 
et al., 2014) samt ökar konkurrenskraften (Rwamamara, et al., 2010). Däremot, inom 
anläggningsbranschen står konsulter och arkitekter för ofta för projektering och gestaltning 
(Eriksson, et al., 2014). I många fall kan detta motverka industrialisering eftersom resultatet 
ofta är unikt och lämpar sig inte för återupprepning och industrialisering.  

Den andra strategin, processutveckling, syftar till att utveckla standardiserade processer för att 
mer effektivt komma fram till lösningar på de problem som kan uppstå vid utförandet (Larsson, 
et al., 2014). Detta ställer även krav på kunskapsåterföringen mellan projekt för att kunna nyttja 
bästa-arbetssätt från andra projekt för att utveckla och förbättra sina processer (Eriksson, et al., 
2014). Inom en projektbaserad organisation saknas ofta processtänk, vilket medför att en 
produktivitetsutveckling likt tillverkningsindustrin riskerar att utebli (Vennström & Eriksson, 
2010). Hur den framtida utveckling inom branschen ser ut är dock helt beroende vilken typ av 
kontakt och relation som finns mellan entreprenörerna samt dess resurser eftersom även detta 
påverkar utvecklingen (Håkansson & Ingemansson, 2013).  

För att möjliggöra industrialisering är tidsallokering en viktig faktor (Larsson, et al., 2014). 
Med detta menas att entreprenören måste ges möjlighet att planera projektet, speciellt inom 
infrastrukturområdet. En allt för snäv tidsram för entreprenören kan medföra ett kortsiktigt tänk 
vilket inte ger några incitament till utveckling av nya metoder och processer (Håkansson & 
Ingemansson, 2013). Störningar i planeringen kan även uppkomma på grund av en instabil 
försörjningskedja där störningar ofta ger långa ledtider (Larsson, et al., 2014). Detta ger en 
negativ påverkan på möjligheten till att effektivt industrialisera sina processer. Som tidigare 
nämnt är ett sätt att möjliggöra industrialisering att inkludera entreprenören redan i 
planeringsskedet.  

I varje enskilt projekt måste även användandet av industrialiserade produktionsmetoder, och 
speciellt produkter, ge direkt avkastning eftersom entreprenören inte alltid kan nyttja detta i ett 
annat projekt (Eriksson, et al., 2014). Alltså måste varje enskilt projekt möjliggöra 
standardisering av produkter och återupprepning av processer. Detta ställer stora krav på 
projektledaren som har en central roll i projektet och en studie av Vennström och Eriksson 
(2010) visade att projektledaren har en påverkan på den förändringsprocess som krävs för 
utveckling. 

En studie av Rwamamara et al. (2010) visade att en annan fördel med industrialiserade 
produktionsmetoder är förkortad byggtid med upp till 20 procent. Trots att alternativa 
byggmetoder introducerades sent i byggprocessen. Vidare visade studien även en 
kostnadsbesparing på 5 procent. Enligt Rwamamara et al. (2010) var den viktigaste faktorn för 
industrialisering att involvera leverantören i ett tidigt skede. Detta medför bättre styrning av 
processerna på arbetsplatsen och större möjligheter att förändra produktionsmetoderna 
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(Regeringskansliet, 2016). Andra fördelar med industriell produktion är även att arbetsolyckor 
minskar som en följd av bättre arbetsmiljö (Rwamamara, et al., 2010; Eriksson, et al., 2014). 
Enligt Larsson et al. (2014) har dock exempelvis Trafikverket inte tillåtit alternativa förslag 
från entreprenörer eller heller möjliggjort för detta.  

3.6 Standardiserade arbetssätt 
Eftersom organisationer förändras är det viktigt att se över de processer och arbetssätt som 
används (Bergman & Klefsjö, 2012). Genom att standardisera arbetssättet beskrivs för tillfället 
det bästa sättet att utföra en aktivitet på (Petersson, et al., 2015; Bergman & Klefsjö, 2012). Om 
alla medarbetare arbetar enligt samma arbetssätt ökar inte bara effektiviteten, utan resultatet 
blir mer förutsägbart (Petersson, et al., 2015). Saknas standardiserat arbetssätt ökar risken att 
medarbetarna utvecklar egna processer som kan variera i både kvalitet och effektivitet vilket 
påverkar slutprodukten eller målet med arbetet. Genom att standardisera sitt arbetssätt finns 
även möjlighet till förbättringar eftersom brister blir lättare att följa upp och åtgärda (Petersson, 
et al., 2015). 

3.7 Early contractor involvement 
Early contractor involvement (ECI) innebär att en entreprenör eller leverantör involveras redan 
i planeringsfasen för att denne genom sin erfarenhet kan bidra med alternativa lösning, material 
och effektiva produktionsmetoder (Van Weele, 2005; Fawcett, et al., 2007) samt minska 
produktkomplexiteten (Fawcett, et al., 2007). Enligt Rwamamara et al. (2010) är ECI den 
viktigaste förutsättningen för industrialisering eftersom entreprenören kan styra processerna på 
arbetsplatsen och kan även förändra produktionsmetoderna. I ett tidigt skede kan även ändringar 
utföras utan större påverkan på projektet eller produktens kostnad vilket gör det fördelaktigt att 
ta del av kunskapen i ett tidigt skede (Van Weele, 2005). Enligt Van Weele finns det två olika 
typer av fördelar med ECI: kortsiktiga och långsiktiga. 

Vidare menar Van Weele (2005) att de kortsiktiga fördelarna är exempelvis förbättrad 
produktkvalitet samt sänkt produktkostnad. Samtidigt minskar både utvecklingstiden och 
kostnaden för utvecklingen av nya produkter och lösningar (Fawcett, et al., 2007; Mikkola & 
Skjoett-Larsen, 2003). Detta är ett resultat av entreprenörens produktkunskap vilket möjliggör 
en bättre matchning mellan design och produktionsmöjligheter (Fawcett, et al., 2007; Van 
Weele, 2005). En långsiktig fördel är att parterna utvecklar en relation som effektiviserar 
framtida samarbeten (Van Weele, 2005). 

Det finns dock risker med ECI där exempelvis entreprenören och beställaren kan ha olika 
åsikter om produkten vilket kan leda till en mer utdragen och kostsammare process än om 
beställaren själv tar besluten i planeringsfasen (Van Weele, 2005; Mikkola & Skjoett-Larsen, 
2003). Vidare kan risker upplevas som ett resultat av skillnader i både mål och den ansträngning 
parterna lägger i samarbetet. Det är därför viktigt att tydliggöra roller och förväntningar i ett 
tidigt skede samt planera in regelbundna uppföljningsmöten för att undvika att samarbetet inte 
fungerar (Van Weele, 2005). 
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4. NULÄGESBESKRIVNING 
Avsnittet syftar till att ge en övergripande bild av det undersökta företaget. 
Nulägesbeskrivningen utgör tillsammans med den teoretiska referensramen grunden för den 
kommande analysen. 

4.1 Presentation av företaget 
Trafikverkets uppdrag är att ansvara för den långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, 
järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för byggande och drift av statliga vägar och järnvägar  
(Trafikverket, 2017e). Trafikverkets huvudkontor är placerat i Borlänge och det finns sex 
regionkontor (Trafikverket, 2018).  

4.2 Trafikverkets beställar- och upphandlarstrategi 
År 2009 genomfördes en omorganisation inom transportområdet där resultatet innebär att 
Trafikverket, tillsammans med andra myndigheter inom området, inte längre är en producent 
av infrastruktur (Österberg, 2016). Istället innebär den nya rollen att vara policyskapare, 
systemförvaltare och beställare. Detta innebär att Trafikverket är en renodlad beställare som 
ansvarar för kravspecifikationen och uppföljning (Trafikverket, 2017d). Projektering och 
produktion överlåts till marknaden och dess entreprenörer.  

För att uppnå ökad produktivitet är totalentreprenaden ett centralt verktyg för Trafikverket 
(Trafikanalys, 2016; Trafikverket, 2017d). Detta betyder att entreprenören ansvarar för de 
tekniska lösningar som ska användas utifrån de funktionskrav som finns. Dock är många 
totalentreprenader styrda till en speciell metodik och val av material, exempelvis inom 
järnvägsområdet, eftersom befintliga regelverk styr utförandet. Trafikverket har dock som mål 
att minska detaljrikedomen i förfrågningsunderlaget för att på så sätt öka entreprenörernas 
frihetsgrader (Larsson, et al., 2014). 

Genom att stimulera till ökad produktivitet, industrialisering, innovationsgrad och konkurrens 
på leverantörsmarknaden ska Trafikverket i sin roll som beställare få mer nytta för pengarna. 
Utöver detta beskriver Beställar- och upphandlarstrategin (TDOK 2011:196) vilka 
förhållningssätt som finns när Trafikverket ska göra en beställning. Trafikverket har det 
övergripande byggherreuppdraget att ansvara för hanteringen och styrningen av 
transportsystemen och dess funktionalitet. 

En strategikarta har tagits fram för att kunna prioritera inom Trafikverket och i rollen som 
beställare. Kopplat till strategikartan finns strategier för att möta de olika inriktningarna.  

• Beställarrollens projektstyrning 
• Affärsformer 
• Industriell produktion 
• Hållbar produktion 
• Livscykelperspektiv 
• Materialförsörjning för tekniskt godkänt material 
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Dessa strategier är baserade på samband mellan den interna beställarprocessen och åtgärder, 
samt dess marknadseffekter. För att få mer nytta för pengarna ska strategierna ses som en helhet. 

4.3 Industriell produktion 
Industriell produktion är en av Trafikverkets strategier för att öka produktiviteten och skapa 
nya lösningar som ingår i strategikartans olika inriktningar och som beskrivs i beställar- och 
upphandlarstregin (Trafikverket, 2017b). Mellan åren 2014 – 2017 var 95 av cirka 14 000 
upphandlingar markerade med industriell produktion. Det långsiktiga målet är att öka 
produktiviteten med 2 – 3% årligen vilket skulle motsvara en besparing på cirka en halv miljard 
kronor varje år.  

För Trafikverket är det en mer effektiv användning av resurser, processer som upprepas, 
planering av produktionstiderna samt långsiktiga relationer som möjliggör industriell 
produktion. Trafikverket har därför tagit fram en strategi för att främja industriell produktion:  

• Likartade projekt upphandlas i samma kontrakt 
• Leverans av standardiserade produkter, tjänster och processer ska möjliggöras 
• Valbara start- och sluttider 
• Kombinatoriska upphandlingar där marknaden har möjlighet att välja delar och kombinationer 

av kontrakt 
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5. RESULTAT 
Avsnittet redovisar resultatet av den insamlade empirin från de utförda intervjuerna. En 
sammanfattning av varje enskild upphandling återfinns i bilaga B. Bilaga C och D redovisar 
respondenternas svar i kvalitativ form för respektive upphandling. Avsnittet återger hur de 
olika upphandlingarna uppfattats och vidare presenteras respondenternas åsikter angående 
Trafikverkets interna förutsättningar samt förbättringsförslag för framtida upphandlingar. 

5.1 Genomförda upphandlingar 
I ett första skede blev upphandlare och projektledare tillfrågade vilka faktorer de anser gjorde 
upphandlingarna lämpliga för industriell produktion och Figur 3 redovisar svaren. 

 

Figur 3. Faktorer som påverkar upphandlingens lämplighet för industriell produktion. 

Enligt Figur 3 var det till största del möjligheten att paketera objekten som gjorde de flesta 
upphandlingar lämpliga. Antingen var de paketerade objekten lika utseendemässigt eller så var 
arbetet som skulle utföras likformig vilket därmed gjorde det möjligt att finna 
återupprepningseffekter.  

Figur 3 visar även att 3 av de tillfrågade upphandlarna och projektledarna inte visste varför 
upphandlingen var lämplig för industriell produktion. Av intervjuerna framgår det även att det 
finns även en osäkerhet i upphandlingens lämplighet samt i det resonemang som fördes initialt 
i upphandlingen. Intervjuerna visar även att det finns både upphandlare och projektledare som 
är osäkra på själva definitionen av begreppet av industriell produktion. Projektledarna upplevs 
däremot generellt vara mer införstådda i begreppet. Redovisas svaren på upphandlingsnivå är 
upphandlare och projektledare överens i 9 av 12 upphandlingar gällande enskilda 
upphandlingars lämplighet för industriell produktion. 
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Studien undersökte även om samtliga respondenter i efterhand anser att upphandlingen faktiskt 
gav förutsättning och om industriell produktion användes under utförandet. Samtliga 
respondenters kvantitativa svar på frågan redovisas i Tabell 4. 

Tabell 4.  Svar angående förutsättningar och industriellt arbetssätt. 

 
Av tabellen framgår det att i upphandling B, F, G och L var respondenterna överens om att det 
gavs förutsättning för industrialisering till en viss grad samt att industriell produktion användes 
under utförandet. Detta betyder även att i över hälften av fallen var respondenterna oense om 
upphandlingarnas skapade förutsättningar vilket visas i upphandling A, C, E, H och K. I 
upphandling E, H, I och K var upphandlare och projektledare överens om att det antingen gavs 
eller inte gavs förutsättningar för industrialisering samtidigt som entreprenören var motsatt 
åsikt.  

Tabell 4 visar även att industriell produktion använts i 8 av 12 upphandlingar. Det går att 
urskilja ett mönster som visar att industriell produktion använts i kombination med att samtliga 
respondenter anser att förutsättningar gavs vilket visas i upphandling B, F, G och L. I resterande 
upphandlingar urskiljs inget mönster gällande industriell produktion och respondenternas svar.  

Enligt de intervjuer som utfördes med entreprenörerna försöker samtliga, i den mån det går, att 
arbeta industriell och finna återupprepningseffekter oavsett vilka förutsättningar som 
upphandlingen ger. Detta visas i Tabell 4 där det går att utläsa att både entreprenören arbetade 
industriellt i upphandling C och I trots att denne ansåg att det inte fanns några förutsättningar. 
Enligt entreprenörerna vill de utveckla sina processer för att uppnå högre effektivitet och i 
slutändan öka lönsamheten. Omfattningen av industrialisering begränsas dock av exempelvis 
olika markförhållanden och konstruktionens utformning. Även typen av verksamhetsområde 
påverkar eftersom exempelvis underhållsverksamhet generellt sett är mer styrd då det handlar 
om befintliga konstruktioner. Detta är framförallt märkbart vid exempelvis underhåll av 
befintliga brokonstruktioner där det kan vara svårt att finna återupprepningseffekter eftersom 
praktiskt taget ingen bro är den andra lik. I två upphandlingar har entreprenören försökt angripa 
projektet industriellt med repetitiva processer, men varit tvungen att ändra angreppssätt på 
grund av ändrade förutsättningar och låg lönsamhet i att industrialisera sina arbetssätt. 

Entreprenörerna blev även tillfrågade vad industriell produktion betyder för dem eftersom 
begreppet används inom Trafikverket och respondenternas svar redovisas i Bilaga D. De svar 
som förekommande oftast är att industriell produktion innebär prefabricering eller att 
produktionen ska tillverka för industrin.  

Upphandling A B C D E F G H I J K L 

Gavs 
förutsättningar 
för industriell 
produktion? 

Upphandlare (U) Ja Ja Nej - Nej Ja Ja Ja Ja - Ja Ja 

Projektledare (P) Nej Ja Ja Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Entreprenör (E) Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Nej Nej Ja Nej Ja 

Användes/används industriell  
produktion under utförandet? (E) Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Nej Ja Nej Nej Ja 
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Vidare tillfrågades entreprenörerna på vilket sätt de påverkas av att upphandlingen är tänkt att 
främja industriell produktion och svaren redovisas i Bilaga D. 7 entreprenörer svarar att de 
arbetar för att utveckla sitt arbetssätt på något sätt. En entreprenör svarar att det inte påverkar 
deras arbetssätt alls.  

Entreprenörerna blev även tillfrågade om de använder nya processer och produkter för att 
effektivisera sitt arbete och svaren redovisas i Bilaga D. 11 av 12 respondenter berättar att de 
arbetar för att utveckla processer och produkter men vanligtvis använder de en mix av både 
beprövade och nya processer och produkter. Beroende på verksamhetsområde kan det vid 
exempelvis underhåll vara en större andel beprövade och existerande processer och produkter 
som anpassas och justeras för ett specifikt projekt. 

5.1.1 Skapade förutsättningar 
Samtliga respondenter blev tillfrågade vilka förutsättningar för industriell produktion som de 
anser skapats i samband med upphandlingen och svaren redovisas i Figur 4.  

 

Figur 4. Förutsättningar som upphandlingen skapat för industriell produktion. 

Flest respondenter, 15 stycken, anser att förutsättningarna för industriell produktion ligger i den 
paketering av objekt som gjorts. 4 upphandlare kan inte svara på vilka förutsättningar som 
upphandlingen skapat och 1 projektledare samt 3 entreprenörer anser att inga förutsättningar 
alls har skapats. En noggrannare undersökning av resultatet på upphandlingsnivå visar att 
respondenternas uppfattning av de skapade förutsättningarna skiljer sig åt större delen av fallen.  

Tabell 5 redovisar den delen av resultat från den kvantitativa undersökningen som anknyter till 
Trafikverkets strategi för industriell produktion och utgår från entreprenörens synvinkel. För 
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att främja och skapa förutsättningar för industrialisering bör likartade projekt upphandlas i 
samma kontrakt, entreprenören bör kunna välja start- och sluttider för projektet, samt bör 
entreprenörer och leverantörer kunna välja de delar och kombinationer av kontraktet som bäst 
passar dem.  

Tabell 5. Svar kopplade till Trafikverkets strategier för industriell produktion. 

Upphandling A B C D E F G H I J K L 

Upphandlades likartade projekt  
i samma kontrakt? (U) Ja Nej Ja Nej Nej Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja 

Valdes start- och sluttider  
av entreprenören? (U) Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej 

Valde entreprenörer och 
materialleverantörer delar  
och kombinationer av kontraktet? 
(U)* Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

 
Tabellen visar att i 8 av 12 upphandlingar anser entreprenörerna att det paketerades likartade 
projekt i samma kontrakt. Vid en närmre undersökning av de upphandlingar där entreprenörerna 
svarat nej på frågan, visas att både upphandlare och projektledare i upphandling E och J svarat 
att upphandlingen var lämplig på grund av sin paketering av likformiga arbeten och likformig 
design på objekten.  

Vidare visar Tabell 5 att entreprenören bara kunde välja start- och sluttider i en upphandling. 
Men även om entreprenören inte kunnat påverka tidsramen för hela projektet finns ändå 
möjligheten att planera sin produktion inom projektets ramar.  

Kopplat till Tabell 5 och frågan om entreprenörer och materialleverantörer kunde välja delar 
och kombinationer av kontraktet visar Tabell 6 att totalentreprenad är den vanligaste typen av 
upphandlingsform.  

Tabell 6. Tabellen visar entreprenadformen för respektive upphandling. 

Upphandling A B C D E F G H I J K L 

Entreprenadform ** T T T U T T T T T T T T 

 
Totalentreprenader innebär att en entreprenör är ensam utförare vilket medför att det inte funnits 
några möjligheter för andra entreprenörer att välja delar och kombinationer. För detta krävs 
utförandeentreprenader vilket enligt Tabell 6 endast förekommer i upphandling D. Alternativt 
krävs kombinatoriska upphandlingar, något som inte använts i de undersökta upphandlingarna. 
Upphandling D avsåg brounderhåll där det inkom endast ett anbud eftersom utbudet av 
entreprenörer är begränsat inom denna bransch. 

5.1.2 Utvärderingskriterier och ersättningsform 
Studien undersökte även vilka utvärderingskriterier och ersättningsformer som använts i de 
utvalda upphandlingarna. Resultatet visar att Trafikverket utvärderade anbuden utifrån 
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kriterierna ekonomiskt mest fördelaktigt eller lägsta pris. Fördelningen för de 12 
upphandlingarna markerade med industriell produktion som utgjorde urvalet visas i Figur 5. 

 

Figur 5. Fördelning av utvärderingskriterier. 

Enligt figuren är utvärderingskriteriet lägsta pris vanligast. 85 procent, eller 10 av 12 
upphandlingar, utvärderades efter detta kriterium. En jämförelse med de 95 upphandlingar som 
ingår i urvalsramen visar på en liknande fördelning där lägsta pris är vanligast.  

Ersättningsformen för de 12 upphandlingar som var markerade med industriell produktion 
varierade. Fördelningen av ersättningstyper framgår av Figur 6. 

 

Figur 6. Fördelning av ersättningsformer. 

Figur 6 visar att ersättningsformen fast pris med mängdreglering är vanligast. Enbart fast pris 
som ersättningsform är näst vanligast följt av lika andel fast pris med mängdreglering och 
löpande räkning. 

5.2 Framtida upphandlingar 
Inför framtida upphandlingar fick samtliga upphandlare och projektledare ge förslag på interna 
förutsättningar som de anser Trafikverket behöver för att bättre främja industriell produktion. 
Samtliga respondenter fick även ge förslag på hur de anser att upphandlingarna kan förbättras 
för att mer effektivt främja industriell produktion.  
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5.2.1 Interna förutsättningar 
Figur 7 visar de förslag på interna förutsättningar som upphandlare och projektledare anser 
behövs för att Trafikverket ska kunna arbeta för ökad produktivitet och industriell produktion 
på anläggningsmarknaden. 

 

Figur 7. Interna förutsättningar som anses främja industriell produktion 

Figuren visar att de interna förutsättningar som beskrivs av respondenterna varierar. 4 
respondenter anser att erfarenhetsåterföring är viktigt för att både kunna dra lärdom av tidigare 
upphandlingar samt genom regionöverskridande arbetsgrupper där upphandlingar diskuteras. 
Både upphandlare och projektledare vill utveckla arbetet med paketering och skapa tydligare 
riktlinjer. Några respondenter anser också att Trafikverket bör tillåta fler förslag från 
entreprenörer vilket skulle öka deras frihetsgrader gällande nya arbetssätt. Enligt två 
respondenter är det viktigt att ha en driven projektledare som kan styra förfrågningsunderlagets 
innehåll mot det önskade målet.  

5.2.2 Förbättringsförslag 
Samtliga respondenter fick frågan hur framtida upphandlingar kan förbättras för att skapa bättre 
förutsättningar för industriell produktion. Figur 8 visar det totala resultatet av respondenternas 
förbättringsförslag.  
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Figur 8. Förbättringsförslag inför kommande upphandlingar 

Enligt figuren anser 8 respondenter att ökade frihetsgrader för entreprenören är viktigt för att 
skapa förutsättningar för industriell produktion. 

Frihetsgraderna är även kopplat till förbättringsförslaget funktionskrav. 5 respondenter föreslår 
funktionskrav och de anser att detta ökar frihetsgraden för entreprenören samtidigt som 
konstruktionens önskade funktion uppfylls. Svårigheten i detta, menar både projektledare och 
entreprenörer, är att formulera funktionskravet på ett sätt som säkerställer byggnadsverkets 
utseende.  

Enligt intervjuerna är konstruktioner som är allt för olika i utformning en faktor som försvårar 
för entreprenörerna att hitta återupprepningseffekter. Flera respondenter anser att det bör finnas 
en avvägning mellan funktion och design. Respondenterna menar att Trafikverket bör 
undersöka nyttan med konstruktioner som passar in i omgivningen kontra konstruktioner som 
medför ett industriellt tänk vid både nyproduktion och underhåll. En respondent anser att 
konstruktionernas utformning borde vara mer standardiserad för att kunna öka möjligheten till 
återupprepning. 

Likt föregående figurer visar även Figur 8 att paketering är viktig del att arbeta med och 
utveckla eftersom detta anses öka möjligheten till återupprepning om de paketerade objekten 
är lika till exempelvis utseende.  
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6. ANALYS 
Avsnittet redogör för analysen av det resultat som presenterades i föregående avsnitt. Analysen 
är strukturerad efter de tre delfrågor som tillsammans hjälper till att svara på studiens syfte.  

6.1 Delfråga 1 
Vilka förutsättningar har befintliga strategier och tidigare upphandlingar skapat för 

industrialisering inom anläggningsbranschen? 

Resultatet visar att det finns skillnader i kunskapsnivån gällande begreppet industriell 
produktion. En anledning till detta kan vara att begreppet inte är fullt kommunicerat inom 
Trafikverket vilket även påpekas av en respondent. Ett sätt att inte bara tydliggöra begreppet 
utan även hur arbetet med industriell produktion ska bedrivas är att standardisera sina arbetssätt. 
Ett standardiserat arbetssätt är enligt Petersson, et al. (2015) även ett sätt att bättre säkerställa 
utfallet, upphandlingens utfall i det här fallet. Standardiseras arbetssätten finns även bättre 
möjligheter att effektivisera erfarenhetsåterföringen inom Trafikverket för att kunna nyttja 
erfarenheter från tidigare projekt. Enligt Trott (2008) anses erfarenhetsåterföring vara en viktig 
del i organisatoriskt arbete eftersom den interna kunskap som återförs översätts till praktisk 
kunskap. Erfarenhetsåterföringen kan således vara en bra grund för att ta fram ett standardiserat 
arbetssätt där ständiga förbättringar kan ta arbetssättet till en högre nivå. Erfarenhetsåterföring 
mellan projekt var även en intern förutsättning som flera upphandlare ansåg vara viktigt för att 
bättre kunna främja industrialisering genom lärdomar från tidigare upphandlingar. 

Enligt respondenterna var paketering den största anledningen till upphandlingens lämplighet 
för industriell produktion. En del av Trafikverkets strategi är att paketera liknande projekt i 
samma upphandling och resultatet visade att detta görs i de flesta fall där det är möjligt. Enligt 
respondenterna medför paketeringen möjligheter till stordriftsfördelar och 
återupprepningseffekter. En projektledare ansåg dock att försök att finna återupprepningar är 
något som alltid förekommer, oavsett om det är uttalat att upphandlingen ska främja industriell 
produktion eller inte.   

”…industriellt är ju, jag tar det lite som ett modeord egentligen. En traditionell 
upphandling, det är ju samma sak. Du vill ju ha den här repetereffekten som mycket 
som det bara går.” – Projektledare F2 

Vidare gällande paketeringen visar resultatet att i både upphandling H och K var upphandlare 
och projektledare eniga om att förutsättningar gavs för industriell produktion. I 
upphandlingarna nyttjades även möjligheten till paketering av liknande projekt. Samtidigt visar 
resultatet att entreprenörerna i respektive upphandling inte anser att några förutsättningar gavs 
samt att inga industrialiserade arbetssätt användes. Detta kan tyda på bristfällig kunskapsnivå 
kring de paketerade objekten och vilka möjligheter som finns för industriell produktion. Enligt 
Larsson et al. (2014) finns det vissa typer av objekt som är mer lämpade för industriella 
produktionsmetod och exempelvis prefabricering. Upphandlare och projektledare bör alltså 
beakta detta vid paketering för att samla de objekten med störst potential och därmed ytterligare 
öka förutsättningarna för industrialisering samt minska diskrepansen mellan Trafikverket och 
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entreprenörernas uppfattning av vilka främjande faktorer som skapas. I förlängningen kan detta 
annars innebära att Trafikverket tror att upphandlingarna ger den önskade effekten när 
verkligheten egentligen är det motsatta. För att ytterligare öka kunskapsnivån anser några 
respondenter att en tidig dialog med marknaden är viktigt för att få kännedom om exempelvis 
produktionsmetoder för att kunna paketera rätt objekt.  

”Jag menar vi besitter ju inte all kunskap utan marknaden besitter ju den största 
delen, då får man lyssna på marknaden. Vad är vettigt och hur kan man tänka här.” 
– Upphandlare J3 

Resultatet visade även att få entreprenörer har haft möjligheten att styra över projektets start- 
och sluttider. En del av Trafikverkets strategi för industriell produktion är att låta 
entreprenörerna styra projektets tider, men studien visar att detta inte uppfylls. I många fall är 
kontrakten styrda till Trafikverkets budgetår vilket innebär att ett kontrakt som exempelvis 
löper över tre år begränsas årsvis. Även årstider styr då arbetet går att utföra vilket ytterligare 
minskar möjligheterna att påverka tidsramen. För att skapa förutsättningar för industriell 
produktion bör entreprenören kunna vara med och påverka tidsramen eftersom planering är en 
viktig faktor (Larsson, et al., 2014) och det är viktigt att tidsramen inte blir för snäv eftersom 
detta minskar möjligheten till utvecklingen av mer effektiva arbetssätt (Håkansson & 
Ingemansson, 2013). Även om entreprenörerna inte har haft möjligheten att bestämma 
projektets tidsram är det i många fall möjligt att utföra objekten i den ordning som bäst passar 
entreprenören vilket ändå bör ge goda möjligheter att bli mer effektiva.  

Alla upphandlingar utom en var totalentreprenader vilket kan visa på att Trafikverket arbetar 
enligt målet att öka antalet totalentreprenader. Däremot krockar detta med den del av strategin 
som säger att marknaden ska kunna välja delar av kontraktet eftersom totalentreprenader i 
praktiken betyder att det endast finns en entreprenör som då tar hela kontraktet. Det går dock 
att upphandla kombinatoriska kontrakt som möjliggör val inom kontrakten. Däremot har inga 
av de undersöka upphandlingarna upphandlats som kombinatoriska. 

Fördelen med totalentreprenader är i teorin större frihetsgrader för entreprenören vilket bör ge 
större möjligheter till industrialiserade processer. Totalentreprenader är även fördelaktigt för 
att möjliggöra effektiv planering av både tid och utförande (Trafikanalys, 2016; Larsson, et al., 
2014; Riksrevisionen, 2012). Även om det i teorin finns flera fördelar med totalentreprenader 
upplever flera entreprenörer dock att totalentreprenader i Trafikverkets regi är för styrda utifrån 
regler. Enligt Konkurrensverket (2014a) är det ovanligt med rena totalentreprenader eftersom 
det alltid förekommer någon form av styrning. Styrningen medför att frihetsgraderna minskar 
till den grad att totalentreprenader kan upplevas som utförandeentreprenader och entreprenören 
har svårt att utveckla sina produktionsmetoder som de anser lämpligt.  

”Tanken är att entreprenören med sin erfarenhet och kännedom ska kunna använda 
sig utav relevanta grejer så att man kan göra det på ett så kostnadseffektivt sätt som 
möjligt. Och därmed spara lite pengar åt beställaren, skattebetalarna i det här 
fallet då.” – Entreprenör F3 
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En anledning till varför Trafikverket ändå styr sina entreprenader är kopplat till de krav som 
finns för de olika konstruktionerna, exempelvis i samband med järnväg. Kraven är svåra att 
frångå vilket gör att denna förutsättning måste accepteras.  

De utvärderingskriterier och ersättningsformer som används i det undersökta upphandlingarna 
analyserades mot den teoretiska referensramen och den insamlade empirin för att undersöka 
om det kan finnas någon påverkan på entreprenörernas arbetssätt. Resultatet visade att lägsta 
pris är den vanligaste formen av utvärdering. Lägsta pris bromsar enligt Eriksson et al. (2014) 
utvecklingen av produktivitet eftersom entreprenörerna blir mer kostnadsorienterade och 
fokuserar mer på befintlig teknologi. Teoretiskt kan detta i förlängningen minska utvecklingen 
av nya lösningar. Mer troligt är dock att entreprenörerna tvingas att utvecklas och tänka i nya 
banor för att på så sätt effektivisera arbetet och tjäna mer pengar när ett lågt anbud läggs i syfte 
att vinna upphandlingen. 

Fast pris är oftast den typ av ersättning som minst främjar industrialisering (Eriksson, et al., 
2014; Håkansson & Ingemansson, 2013; Konkurrensverket, 2014a). Som tidigare nämnts 
försöker alla entreprenörer som intervjuades att förbättra både befintliga metoder och processer 
samt utveckla nya i den mån det är möjligt. En annan ersättningsform som bättre främjar 
innovation och utveckling av arbetssätt borde alltså därmed vara lämpligt, exempelvis 
innovationsbonus som en respondent nämnde under intervjuerna. Samtidigt anpassar 
entreprenören anbudet till informationen i förfrågningsunderlaget och detta kan antas bero på 
att entreprenören vill vinna en upphandling oavsett ersättningsform. Eftersom det samtidigt är 
viktigt att maximera vinsten medför att entreprenören då går från ett potentiellt win-win-
perspektiv till win-lose-perspektiv där förtjänsten enligt Vennström och Eriksson (2010) ska 
skyddas. Blir entreprenören mer effektiv ökar produktiviteten och vinsten kan maximeras trots 
ett lågt anbud och låg ersättning. 

6.2 Delfråga 2 
I vilken utsträckning är entreprenörerna bekanta med begreppet industriell produktion och 

industrialisering av sina arbetssätt? 

Som tidigare nämnt fanns oklarheter bland både upphandlare och projektledare när det gäller 
vad industriell produktion är och hur det definieras. Även majoriteten av de intervjuade 
entreprenörerna har dålig uppfattning av vad Trafikverket menar med industriell produktion. 
Flera är av uppfattningen att industriell produktion är produktion för industrin eller 
prefabricering. De nämner sällan processutveckling, vilket utöver prefabricering är en del för 
att kunna effektivisera sina arbetssätt (Larsson, et al., 2014; Eriksson, et al., 2014; Girmscheid, 
2008; Eriksson & Westerberg, 2009). Däremot arbetar samtliga entreprenörer med både 
processutveckling och prefabricering enligt intervjuerna, även om de inte uttalat kallar det just 
industriell produktion eller industrialisering. Omfattningen av det industrialiserade arbetssättet 
påverkas av både konstruktionen och omgivningen. Vid exempelvis underhållsarbete måste 
entreprenören arbeta utifrån den befintliga konstruktionen vilket kan försvåra återupprepande 
processer och användandet av prefabricerade material. Även Trafikverkets 
förfrågningsunderlag kan vara hämmande om det inte innehåller funktionskrav. Men, trots 
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funktionskrav kan det finnas regler kring konstruktionen som innebär att funktionskraven mer 
liknar skall-krav. Även omgivningen påverkar graden av industriella arbetssätt. Även om 
likartade objekt upphandlas skiljer sig exempelvis den kringliggande marken sig åt vilket 
innebär svårigheter att nyttja återupprepande processer vid anläggningsarbetet. 

Eftersom entreprenören inte alltid inkluderas fullt ut i planeringsskedet kan detta vara en 
anledning till att begreppet industriell produktion inte är kommunicerat. Men trots att begreppet 
inte kommunicerats till entreprenörerna försöker samtliga, som tidigare nämnts, att ständigt 
förbättra och effektivisera sitt arbetssätt. Hade entreprenörerna inkluderats i ett tidigare skede, 
som Regeringskansliet (2016) anser, hade chanserna ökat att upphandlingens inriktning 
kommunicerats bättre. Enligt Regeringskansliet är även tanken med att involvera entreprenören 
i ett tidigt skede att öka förutsättningarna för nya lösningar. Detta hade kunnat vara möjligt i 
större utsträckning i de genomförda upphandlingarna om en tidig dialog förts. 

Industrialisering fokuserar på effektivisering och produktivitetsökning, men av entreprenörerna 
nämner även andra effekter. Entreprenören påpekar att en av de stora fördelarna med 
industrialisering är den förbättrade arbetsmiljön, vilket även visas av Rwamamara et al. (2010). 

6.3 Delfråga 3 
Vilka förutsättningar behövs för ökad industrialisering inom anläggningsbranschen? 

Flera respondenter nämner att ökade frihetsgrader är viktigt för att kunna effektivisera sina 
arbetssätt. Med sina totalentreprenader vill Trafikverket som tidigare nämnts öka 
entreprenörens frihetsgrader och därmed även produktiviteten. Men enligt Riksrevisionen 
(2012) finns det inget som tyder på att det faktiskt ger den önskade effekten. En trolig orsak 
kan vara att entreprenaderna är styrda av regelverk samt ett förfrågningsunderlag som fokuserar 
mer på krav än funktion. Som tidigare nämnt beaktar inte alltid Trafikverket alternativa 
lösningar från entreprenörerna. För att öka frihetsgraderna ansåg några projektledare att det är 
nödvändigt att låta entreprenörerna komma med nya idéer för att kunna öka frihetsgraderna i 
upphandlingen.  

Respondenterna svarade att förfrågningsunderlaget som ligger till grund för anbudet bör 
innehålla funktionskrav istället för skall-krav. Detta är förenligt med Regeringskansliet (2016) 
som anser att funktionskrav i förfrågningsunderlaget är ett sätt att stimulera entreprenörerna till 
att fram kreativa lösningar. Detta gör det viktigt att tänka på utformningen av 
förfrågningsunderlaget och gå en balansgång mellan krav på utseende och funktion för 
byggnadsverket.  

”Det är ju att de själva styr det mer än att låta landskapsarkitekter styra hur 
utförande ska vara, eller utseendet. Att de gör det mera själva. Det önskar jag, och 
det borde vara bättre samhällsekonomiskt.” – Entreprenör J3 

Eftersom funktionskraven kan möjliggöra för entreprenören att själva komma med förslag på 
lösningar och arbetssätt är det viktigt att faktiskt tillåta alternativa lösningar. Enligt Vennström 
och Eriksson (2010) finns det motstånd till förändring inom branschen även om entreprenörerna 
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vill förändra sig. Under intervjuerna framkom det från både projektledare och entreprenörer att 
Trafikverket inte alltid välkomnar nya lösningar, vilket även stödjs av Larsson et al. (2014). En 
anledning till detta kan vara att entreprenörens lösningar inte är förenliga med Trafikverkets 
regler eller att lösningen kräver komponenter som inte kan tillhandahållas vid framtida 
underhåll.  

Ytterligare en anledning till att Trafikverkets motsätter sig nya lösningar kan enligt en 
upphandlare vara krocken mellan riktlinjerna för innovation och entreprenader. Samtidigt som 
innovation och nytänkande ska främjas inom Trafikverket ska upphandlare och projektledare 
hålla sig till regler och fastställda riktlinjer. I projektledarens fall kan detta innebära att det 
personliga drivet som ofta krävs för att styra upphandlingen mot exempelvis industrialisering 
inte framhävs. Detta då projektledaren är en viktig länk mellan upphandlare och entreprenör 
eftersom förfrågningsunderlaget blir individbaserat. 

”…får man inte den personliga prägeln, eller får man inte det superengagemanget 
av en projektledare till att driva de här detaljerna eller tänker igenom alla stegen 
hela vägen igenom. Då tappar vi, och då blir det ett antal såna här grejer och det 
är då man kan… Jag upplever att vi inte får till den rätta produktionen helt enkelt.” 
– Projektledare F2 

Tidsaspekten är en annan förutsättning som respondenterna anser är viktigt för att möjliggöra 
effektiv produktion och logistik. Genom att involvera entreprenören i ett tidigt skede för att 
delta i planeringen, vilket även är förenligt med Regeringskansliet (2016), ökar möjligheterna 
för bättre tidsplanering och ger bättre möjligheter att kunna presentera alternativa arbetssätt.   
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7. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 
Avsnittet presenterar slutsatser baserade på analys och resultat. Vidare leder detta till tre 
rekommendationer riktade till Trafikverket i syfte att utveckla och förbättra upphandlingarna 
för att skapa högre grad av industrialisering. 

7.1 Slutsatser 
Sammanfattningsvis ska upphandlingsstrategin för industriell produktion främja användandet 
av industriella processer och produkter och därmed öka produktiviteten inom 
anläggningsbranschen. Enligt resultatet uppfylls inte alla delar av strategin där exempelvis bara 
en entreprenör hade möjligheten att styra över projektets tider samt att inga entreprenörer kunde 
välja delar av kontraktet. Det är interna förutsättningar som påverkar möjligheten att bestämma 
tidsramarna samt att de upphandlade totalentreprenaderna inte är kombinatoriska vilket 
motverkar möjligheten att välja delar av kontraktet. Detta medför att det är nödvändigt att 
undersöka hur strategin ska uppnås alternativ revidera strategin.  

Resultatet visade även att det råder en viss diskrepans mellan Trafikverkets uppfattning av 
upphandlingens skapade förutsättningar jämfört med entreprenörens. Detta kan tyda på att det 
finns kunskapsbrister hos Trafikverket som gör att upphandlare och projektledare tror att 
upphandlingen skapar förutsättningar när den i själva verket inte gör det. I förlängningen kan 
detta innebära att Trafikverket styr upphandlingarna på fel sätt och möjligheten till ökad grad 
av industrialisering uteblir jämfört med om både Trafikverket och entreprenörer hade haft 
samma syn på de skapade förutsättningarna. 

Hur stor andel återupprepning som går att utföra är beroende av objekten som ingår i 
upphandlingen samt de förutsättningar som finns gällande markarbete vid varje objekt. Vid 
underhåll av befintliga konstruktioner är det i många fall svårt att hitta återupprepningar, men 
det kan även vara svårt vid nybyggnation eftersom konstruktionen anpassas mer till 
omgivningen än till produktionen. Genom att bestämma om tonvikten exempelvis ska vara mer 
på funktion än utseende kan andelen prefabricerade komponenter ökas vilket kan medföra mer 
industriell produktion vid både nykonstruktion och senare även i underhållet. Trafikverket 
behöver alltså utforma riktlinjer som vägleder i dessa frågor som berör utseende och funktion 
för att underlätta industrialisering och exempelvis prefabrikation. Vidare bör även 
verksamhetsområdet och specifika objekt beaktas vid industriell produktion eftersom olika 
objekt kan vara mer lämpade vilket visades av Larsson et al. (2014). 

Avslutningsvis är det svårt att dra någon konkret slutsats i vilken utsträckning upphandlingarna 
och strategin för industriell produktion påverkar entreprenörernas utveckling av arbetssätt och 
strävan efter ökad effektivitet. Det som går att se är att oavsett om upphandlingen ansågs främja 
industriell produktion eller inte visade studien att entreprenörerna ändå arbetar industriellt. I 
majoriteten av upphandlingarna är det vedertagna arbetssätt hos Trafikverket, exempelvis 
paketering av objekt, som samtliga respondenter anser ge förutsättningar för industrialisering 
och kan därmed antas vara den största främjande faktorn. Det är alltså denna faktor som 
tillsammans med ökade frihetsgrader, förbättrade interna processer samt tidig kontakt med 



 

 31 

marknaden som påverkar till vilken grad en upphandling kan främja industrialisering på 
anläggningsmarknaden.  

 

7.2 Rekommendationer 
1. Skapa intern samsyn gällande begreppet industriell produktion. Standardiserade 
arbetssätt bör utvecklas för att mer effektivt kunna styra upphandlingarna mot det önskade 
målet. Arbetssätten ska inte vara en direkt instruktion utan mer en vägledning för hur en 
upphandling kan genomföras. Ett standardiserat arbetssätt ger även möjligheten att arbeta med 
ständiga förbättringar och därmed kontinuerligt utveckla förfarandet vid upphandlingar. Om ett 
kontinuerligt arbete med erfarenhetsåterföring pågår mellan upphandlingarna, skapas även 
förutsättningar för utveckling av arbetssättet. Erfarenhetsåterföringen bidrar med kunskaper om 
vad som varit framgångsrikt i genomförda upphandlingar samt vad som kan förbättras inför 
kommande upphandlingar. 

2. Interna förutsättningar. För att kunna ge entreprenörerna ökade frihetsgrader behöver 
Trafikverket till exempel arbeta mer med funktionskrav i förfrågningsunderlaget. Befintliga 
funktionskrav kan behöva ses över och nya behöver utvecklas för att passa den aktuella 
upphandlingen. Trafikverket bör vidare undersöka industrialiseringens två strategier och skapa 
sig en bild av ett förhållningssätt till standardiserade processer och produkter. Länkas detta till 
förfrågningsunderlaget och anpassas för respektive upphandling kan rätt balans mellan dessa 
två strategier uppnås. Detta bör bättre främja en upphandling som kräver mer fokus på processer 
än produkter eller vice versa. Kopplat till detta kan Trafikverket även undersöka vilka 
verksamhetsområden och konstruktioner som är mer lämpade för industrialisering. Vidare 
behöver Trafikverket även ta beslut gällande balansen mellan design och funktion i en 
konstruktion. Eftersom unika och platsspecifika konstruktioner minskar möjligheten till 
återupprepning och prefabricerade material behöver förhållningssättet vid nyproduktion 
utredas.  

3. Involvera entreprenören tidigt i processen. Involveras entreprenören tidigt ges 
möjligheten till kontakt med marknaden där kunskaps- och erfarenhetsutbyte kan ske. Detta 
kan nyttjas i befintliga och framtida upphandlingar, exempelvis för att mer effektivt arbeta med 
paketering av objekt. Erfarenhetsåterföringen med entreprenörerna kan således nyttjas 
tillsammans med arbetssätten i den första rekommendationen. 

En tidig dialog är även ett tillfälle att tydliggöra syftet med industriell produktion för 
entreprenören och skapa en röd tråd genom upphandlingen till färdigställt projekt. Trafikverket 
måste även tillåta fler lösningar från entreprenörerna och nyttja deras kunskaper för vilka 
produktionsmetoder som är bäst lämpade i de olika projekten. Involveras entreprenörerna tidigt 
i processen och ökar samtidigt sannolikheten för att alternativa och kreativa lösningar 
godkänns. Detta är bland annat ytterligare ett sätt att öka frihetsgraderna för entreprenören. 
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8. DISKUSSION 
Avsnittet är en diskussion gällande studiens begränsning samt förslag på vidare forskning inom 
området. 

Studien har undersökt hur offentliga upphandlingar kan främja industrialisering inom 
anläggningsbranschen eftersom industriella metoder anses vara ett sätt att öka produktiviteten. 
Det är dock svårt att mäta produktiviteten inom anläggningsbranschen vilket försvårar 
utvärderingen av upphandlingarna. Det är således svårt att säga om de genomförda 
upphandlingarna faktiskt har bidragit till ökad produktivitet.  

Respondenternas svar bidrog däremot med, vad de anser vara, den största påverkande faktorn 
för industrialisering, nämligen paketering. Svaren utvecklades även till rekommendationer för 
Trafikverket. Dessa rekommendationer tillsammans med paketering, kan antas vara 
förutsättningar som krävs för att främja industrialisering och därmed uppfyller studiens syfte.  

Eftersom det inte fanns några tidigare uppföljningar och utvärderingar har studien angripit 
problemområdet övergripande. Den genomförda studien har därmed bara skrapat på ytan men 
kan ändå ses som ett kunskapsunderlag och fungerar som en utgångspunkt för vidare studier. 
Under studiens gång uppmärksammandes att flera respondenter kunde misstolka de framtagna 
intervjufrågorna. Detta kunde dock motverkas genom att förklara frågornas innebörd under 
intervjutillfället. Lärdomarna av hur respondenterna tolkade frågorna kan då nyttjas för att 
skapa ett bättre frågeunderlag för framtida studier.  

För vidare studier skulle en enkätstudie vara intressant för att möjliggöra en undersökning av 
samtliga 92 upphandlingar. Detta skulle skapa större möjligheter att generalisera resultatet 
eftersom studien baseras på 12 upphandlingar inom samma myndighet vilket kan begränsa 
resultatets generaliserbarhet. Paketering, som var den största främjande faktorn, kan dock vara 
applicerbar inom andra områden eftersom ett stort antal liknande arbeten oavsett bransch 
medför återupprepningseffekter och stordriftsfördelar. Likaså kan rekommendationerna 
appliceras inom andra områden. Planering är en viktig del för ett industrialiserat arbetssätt och 
ett tidigt samarbete ökar möjligheten att planera samt dela kunskap och idéer. Det även 
nödvändigt att se över sina interna processer, arbetssätt och prioriteringar för att kunna främja 
ett önskat arbetssätt för att därmed nå sitt mål. Studien har även bidragit med insikt i hur en 
entreprenör tänker gällande industrialisering samt visat på diskrepans mellan Trafikverkets och 
entreprenörens syn på upphandlingarnas effekt vilket kan vara i direkt nytta för fallföretaget. 

Respondenterna blev även ombedda att ta ställnings till industrialisering som helhet. Eftersom 
begreppet består av två delar, processer och produkter, kan det vara intressant att djupare 
undersöka hur dessa bidrar till industrialiseringen. I vissa fall kan det ena vara mer bidragande 
än det andra och vice versa, vilket kan ha betydelse vid en upphandling med avseende på 
paketering av objekten för att bättre främja industrialisering.  
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Intervjuguide upphandlare Trafikverket 

Genomförda upphandlingar 

• På vilket sätt var upphandlingen lämplig för industriell produktion? 

• Vilka förutsättningar anser du att Trafikverket har skapat för industriell 
återupprepning/produktion i den här upphandlingen? 

Framtida upphandlingar 

• Vilka interna förutsättningar anser du behövs för att vi ska skapa förutsättningar för 
industriell produktion hos leverantören? 

• Vilka förbättringar kan göras i upphandlingar generellt för att skapa förutsättningar för 
industriell produktion? 

Kvantitativ del 

• Gavs förutsättningar för industriell produktion i den här upphandlingen? (Ja/Nej) 

Kvantitativa frågor baserade på Trafikverkets strategi för industriell produktion 

• Upphandlades likartade projekt i samma kontrakt? (Ja/Nej) 

• Valdes start- och sluttider av entreprenören? (Ja/Nej) 

• Valde entreprenörer och materialleverantörer delar och kombinationer av kontraktet? 
(Ja/Nej) 

• Övriga kommentarer 

Vem var projektledare?  
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Intervjuguide projektledare Trafikverket 

Genomförda upphandlingar 

• På vilket sätt var upphandlingen lämplig för industriell produktion? 

• Vilka förutsättningar anser du att Trafikverket har skapat för industriell 
återupprepning/produktion i den här upphandlingen? 

Framtida upphandlingar 

• Vilka interna förutsättningar anser du behövs för att vi ska skapa förutsättningar för 
industriell produktion hos leverantören? 

• Vilka förbättringar kan göras i upphandlingar generellt för att skapa förutsättningar för 
industriell produktion? 

Kvantitativ del  

• Gavs förutsättningar för industriell produktion i den här upphandlingen? (Ja/Nej) 

 

• Övriga kommentarer 

Vem var entreprenör? 
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Intervjuguide entreprenör 

• Vad är industriell produktion för dig? (eftersom IP är ett begrepp inom Trafikverket) 

Genomförda upphandlingar 

• Vilka förutsättningar anser du att Trafikverket gett för industriell produktion i 
upphandlingen och kontraktet? 
 

• I vilken utsträckning påverkar det dig som leverantör att upphandlingen ska främja 
industriell produktion? 

 
• Används nya processer och produkter för att effektivisera produktionen och skapa mer 

nytta för pengarna? 
 
Framtida upphandlingar 

• Vad anser du att beställaren behöver göra för att skapa förutsättningar för industriell 
produktion? 

Kvantitativ del 

• Gavs förutsättningar för industriell produktion i det här projektet? (Ja/Nej) 

• Användes/används industriell produktion i det här projektet? (Ja/Nej) 

 

• Övriga kommentarer 
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Sammanfattningar av upphandlingar 

Upphandling A 

Upphandling A är en totalentreprenad inom verksamhetsområdet investering och 
anläggningsområdet väg. Upphandlingen avslutades i juni 2017 och avser 
kollektivtrafikåtgärder som en del av Gävleborgs landsbygdsatsning och cirka 160 
busshållplatser ska byggas. Projektet utvärderades efter lägsta pris med ersättningsformen fast 
pris.  

Upphandlare A1 ansåg att upphandlingen var lämplig för industriell produktion eftersom 
tillgängligheten för de 140 objekt som ingår i upphandlingen ser likadana ut. Det finns dock en 
viss osäkerhethet om Industriell produktion var rätt val för upphandlingen. Industriell 
produktion är för upphandlare A1 något som produceras på löpande band och där Trafikverket 
talar om exakt hur entreprenörerna ska bygga. Hen vill hellre skapa grader av frihet för på så 
sätt öka graden av frihet för entreprenörerna eftersom entreprenaderna väldigt regelstyrda i 
dagsläget. Detta medför att det blir svårt för en entreprenör att vara innovativ och komma med 
nya lösningar.   
 
Projektledare A2 ansåg att upphandlingen var lämplig för industriell produktion eftersom det 
fanns 5 typritningar till alla 170 objekt, vilket innebär en sorts upprepning av en standard. 
Däremot ser inte verkligheten ut som typritningen vilket medför anpassningar i varje enskilt 
fall, men det industriella tänket fanns med från början. Genom att standardisera mallarna 
(exempelvis förfrågningsunderlag) anser Projektledare A2 att det går att ytterligare 
industrialisera produktionen framförallt i de mindre projekten där det oftast förekommer 
standarduppdrag som exempelvis växel- och spårbyten.  
 
Mallarna bör anpassas för mindre projekt för minska administrationen samt för att rensa bort 
onödiga krav som entreprenörer kan uppleva som svåra att leva upp till. De krav som finns kan 
tillämpas vid nybyggnation, men inte för befintliga konstruktioner och projektledare A2 anser 
att det inte går att ställa högre krav än de förutsättningar som finns i en befintlig miljö. 
Trafikverket satsar på 100 procent måluppfyllnad gällande kraven i en mall, men detta är något 
som aldrig går att uppfylla enligt projektledare A2. Istället bör mallen förenklas och kraven 
minskas.   
 
Genom att förenkla mallarna kan även mängden dokument som i dagsläget produceras minskas. 
Även rutiner vid upphandlingar borde ändras och blir mer anpassat till olika typer av objekt, 
som exempelvis val av affärsform. Valet av affärsform måste godkännas vid varje projekt som 
överstiger 10 miljoner, men projektledare A2 ser inte poängen med detta eftersom alla projekt 
överstiger denna summa. Istället kan standardiserade kravbilder tas fram beroende på typen av 
projekt. 
 
Entreprenör A3 definierar industriell produktion som produktion av byggnader och fundament 
för den tillverkande industrin. Förutsättningar getts för industriell produktion har funnits i och 
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med de typritningar som använts, men olika markförutsättningar begränsar möjligheten till 
återupprepning. Som entreprenör finns en viss möjlighet att utforma nya processer, men de 
typritningar som tillhandahållits samt befintligt regelverk måste följas, trots att upphandlingen 
gjordes som en totalentreprenad. Entreprenör A3 anser att det inte finns mycket som 
Trafikverket kan göra för att förbättra upphandlingen eftersom förutsättningarna i marken är 
olika vid varje objekt. Det går dock att ta med sig erfarenhet från en plats till en annan.  
 
Upphandling B 

Upphandling B är en totalentreprenad inom verksamhetsområdet stora projekt och 
anläggningsområdet järnväg. Upphandlingen avslutades i februari 2014 och avser utförandet 
av Södra Marieholmsbron. Projektet utvärderades efter ekonomiskt mest fördelaktiga med 
ersättningsformen löpande räkning.  

Enligt upphandlare BC1 var upphandling B lämplig på grund av återupprepande moment. Det 
handlar om att gjuta formställningar som går att återanvända eftersom själva designen är 
likformig. Det var öppnat för detta i förfrågningsunderlaget. I upphandling B har förutsättningar 
skapats när förfrågningsunderlaget togs fram. För att slippa konstruera nytt hela tiden är det 
viktigt att ha tänket med sig från början för att möjliggöra återupprepning av olika moment samt 
att inte styra för mycket så allt hänger ihop. Järnväg som trafikslag är mer styrd, det vara lättare 
om man inte bara tittar på ett projekt utan flera projekt. Då borde momenten kunna upprepas 
för att få in mer industriell produktion. 
 
I framtida upphandlingar måste industriell produktion först och främst tillåtas genom att 
beskriva en funktion mer än ett arbetssätt. Om entreprenören kommer med förslag på olika 
lösningar så måste Trafikverket våga tillåta det. Det är lätt att göra likadant som i tidigare 
upphandlingar vilket kan medföra att entreprenörer inte vågar tänka nytt när de lägger ett anbud. 
Upphandlare BC1 menar även att en entreprenör kanske inte vågar lägga ett högt anbud för att 
täcka kostnader som kan följa med industrialisering. Istället läggs en normal anbudssumma. 
Detta kan leda till ett vågspel för entreprenörerna och Trafikverket måste fundera på hur detta 
ska lösas. En förbättring i upphandlingar är att fortsätta tillåta funktionskrav och kanske bli 
ännu mer öppen.  
 
Enligt projektledare B2 var detta ett stort projekt där omfattningen gjorde upphandlingen 
lämplig för industriell produktion. Även erfarenheter från en intilliggande bro samt tidigare 
förslagsritningar och objektets utseende möjliggjorde detta. För att kunna möjliggöra industriell 
produktion är det även viktigt att ha med sig tänket redan från början av projektet. 

Som interna förutsättningar anser projektledare B2 att både projektledaren och entreprenören 
har viktiga roller. Det gäller att ge projektledaren utrymme att komma med ett industriellt tänk 
samt att ta vara på entreprenörens kunskap gällande produktionsteknik och val av material. Det 
är även viktigt att göra medvetna val, exempelvis gällande konstruktionen. Det kan vara att 
utföra armeringen mer effektivt och ta en större kostnad för betong istället för att överutnyttja 
armering för att få en så slank konstruktion som möjligt vilket gör det svårt att få till ett 
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industriellt tänk. Även för att förbättra upphandlingarna generellt anser projektledare B2 att det 
är viktigt att tänka på de val som görs och hur det påverkar konstruktionens komplexitet. En 
diskussion med exempelvis arkitekter är viktigt för att bilda sig en uppfattning om hur 
utformningen kan påverka industriell produktion. 
 
Entreprenör B3 definierar industriell produktion som att utan handkraft utföra allting på 
arbetsstället. Återupprepning är ett sätt, att prefabricera är ett sätt och kanske använda 
effektivare maskinell utrustning är ett sätt att industrialisera produktionen. Det fanns dock 
svårigheter att koppla industriell produktion till förfrågningsunderlaget.  
 
Entreprenör B3 menar att industriell produktion leder till att timförbrukningen och hantverket 
på arbetsplatsen minskar vilket i sin tur kan generera kortare byggtider. I det här fallet fanns 
identiska element där återupprepningseffekter och ökad effektivitet visades när produktionen 
trimmat in sig i arbetsuppgiften.  

Projektets art medför en form av upprepning men entreprenör B3 är tämligen säker på att det 
inte uttrycktes från Trafikverkets sida. Generellt sett driver Trafikverket väldigt lite innovation. 
Det finns möjligtvis en viss efterfrågan men det värdesätts oftast inte alls. Upphandlingen anses 
vara väl genomtänkt och gav stora frihetsgrader, även om det inte gett någon direkt industriell 
produktion. Däremot metodik och byggmetoder för att säkerställa och få en garanti för att 
entreprenören skulle klara av de olika delmomenten. För att kunna ge bättre förutsättningar för 
industriell produktion anser entreprenör B3 att större frihetsgrader, inte låsa exakta arkitekturer 
och geometrier kan vara lämpligt. Istället ska entreprenören kunna råda lite och lämna lämpliga 
förslag. 

I Sverige ligger vi efter i användandet av prefabricerade komponenter menar entreprenör B3. 
För att kunna nyttja prefabricerade komponenter i större utsträckning måste en avvägning göras 
mellan form och funktion. Trafikverket bör överväga nyttan med arkitektur, när är det ena 
värdefullt och när är det andra värdefullt. Då går det kanske att lämna frihetsgrader på ett annat 
sätt då. Det kan vara ett sätt att lämna utrymme för innovation. 

Entreprenör B3 försöker alltid utveckla nya processer och produkter för att kunna effektivisera 
och möjliggöra återupprepning, inte bara i hantverket utan även i logistik och ledtider. 
Kunskapsåterföring är viktigt för att utveckla processer och produkter. Erfarenhetsåterföring 
sitter i de människor som byggt nånting, det är de som har med sig det till nästa projekt. Det är 
svårt att vet om något likvärdigt har byggts och där tror entreprenör B3 att Trafikverket är lite 
som de själva. Trafikverket borde fundera på om det finns liknande projekt och dra lärdomar 
från det vid upphandlingen.  
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Upphandling C 

Upphandling C är en totalentreprenad inom verksamhetsområdet stora projekt och 
anläggningsområdet väg. Upphandlingen avslutades i januari 2016 och avser m. Projektet 
utvärderades efter lägsta pris med ersättningsformen fast pris med mängdreglering.  

Lämpligheten för upphandling C blir upphandlare BC1 mer fundersam på eftersom denna 
gällde mottagning av förorenade massor. Det kan vara så att den upphandlingen inte skulle vara 
industriell. 

Projektledare C ansåg däremot att upphandlingen kunde vara lämplig för industriell produktion 
eftersom det fanns en hög grad av repetitivt arbete. Detta kunde leda till utveckling av 
produktionsmetoder och rutiner i syfte att bli mer effektiv. Det fanns även en stor potential till 
så stora frihetsgrader som möjligt vilket ses som en skapad förutsättning för industriell 
produktion.  

Den här upphandlingen var som en nyckel för övriga kontrakt. Det fanns stora möjligheter att 
samverka med övriga aktörer och på sätt kunna effektivisera produktionen. Det ingick också att 
entreprenören skulle samverka med övriga parter. Projektledare C menar de varit tydliga med 
att planering och framförhållning var viktigt för entreprenören. 

I framtida upphandlingar anser projektledare C att det är viktigt att uppdraget inte blir för 
detaljerat och på så sätt begränsas entreprenören. Det finns en fara i att vara för tydlig i en 
upphandling. Det är även viktigt att vara observant och se de möjligheter som finns inom 
ramarna för upphandlingen.   

Enligt entreprenör C3 är industriell produktion den mekanisk bearbetning av materialet i form 
som utfördes samt möjliggörandet och maximeringen av potentiell återvinning och 
återanvändning. För att ytterligare öka den industriella produktionen bör Trafikverket 
förtydliga och använda hårdare krav för att maximera sortering och bearbetning av materialet 
för att möjliggöra återvinning och återanvändning istället för deponering. 

 
Entreprenör C3 valde att ta in ett nytt sorteringsverk som effektiviserar processen. Något som 
är möjligt i projekt av lite större storlek eftersom det då går att räkna hem en investering för att 
främja och använda ny teknik. 
 
Som beställare bör Trafikverket ge större friheter i upphandlingarna för att främja industriell 
produktion anser entreprenör C3, samtidigt bör kraven att återvinna vara hårdare. Trafikverket 
bör även se över vad som är viktigt i upphandlingen. Ibland har fokus legat på transportavstånd, 
inte att möjliggöra återanvändning. Entreprenör C3 anser att Trafikverket inte har sett helheten 
i transporterna utan bara fokuserat på fel saker. När det gäller utvärdering av olika anbud måste 
rätt förutsättningar ges och utvärdering ska då ske utifrån exempelvis miljöperspektivet om det 
ska främja industriell produktion. Trafikverket behöver ha en tydligare marknadsdialog för att 
veta vad det finns för alternativ och inte enbart upphandla till lägsta pris och mäta på transporter, 
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utan istället ta hänsyn till exempelvis förbrukad koldioxid i din hantering. Det gäller att ha ett 
helhetsperspektiv.  
 
Upphandling D 

Upphandling D är en utförandeentreprenad inom verksamhetsområdet underhåll och 
anläggningsområdet väg. Upphandlingen avslutades i april 2014 och avser utbyte av 
transversaler. Projektet utvärderades efter lägsta pris med ersättningsformen fast pris med 
mängdreglering.  

För att förbättra framtida upphandlingar anser Upphandlare D1 att låsningar i 
förfrågningsunderlaget måste minimeras i den mån det är möjligt. Låsningar kan uppstå om de 
tekniska kraven är allt för detaljerade vilket medför att entreprenören blir låst till vissa 
produktionsmetoder. Ytterligare förbättringsförslag är paketering av entreprenaderna för att 
möjliggöra seriell produktion i form av etappindelningar. Interna förutsättningar som 
Upphandlare D1 anser vara viktiga är framförhållning av projekten för att möjliggöra 
paketering samt produktionskunskap för att kunna bedöma var möjligheter till effektiva 
produktionsmetoder finns.  

När det gäller de förutsättningar som skapats samt upphandlingens lämplighet för industriell 
produktion är projektledare D2 osäker om industriell produktion var ett korrekt val eftersom 
repetitiva åtgärder saknas. Upphandlingen gällde utbyte av en transversal som bestod av en 
färdig balk som levererades och svetsades på plats. Vid brounderhållsverksamhet är 
projektledare D2 osäker på om det är möjligt med industriell produktion. Det finns dock 
möjlighet för entreprenören att välja när vissa åtgärder ska utföras eftersom underhållspaketen 
löper under fem år. Detta ger entreprenörerna lång planeringstid.  

Projektledare D2 tycker att det finns svårigheter att skapa förutsättningar för industriell 
produktion vid underhållsverksamhet eftersom det handlar om befintliga objekt. Det är mer 
lämpligt vid nybyggnationer där prefabricerade komponenter kan användas. Tester med 
prefabricerade kantbalkar har utförts vid brounderhåll men projektledare D2 är osäker på 
utfallet. Eventuella förbättringar som kan göras i upphandlingarna har projektledare D2 svårt 
att se när det handlar om brounderhåll eftersom det finns omfattande regelverk som styr 
utförandet. 

Entreprenör D3 definierar industriell produktion som prefabrikation. De förutsättningar som 
har skapat anses vara kravställningarna, exempelvis på svetsplaner. Den balk som användes var 
en prefabricerad standardbalk som levererades av en leverantör. Den svetsas sedan ihop för att 
passa den aktuella bron. Entreprenör D3 tycker inte att industriell påverkar arbetet. Arbetet är 
traditionellt mekaniskt arbete som inkluderar montage, komplettering och besiktning. För att 
kunna skapa förutsättningar för industriell produktion anser entreprenör D3 att beställaren 
måste vara öppen för andra lösningar. Eftersom det är befintliga konstruktioner är det inte alltid 
möjligt att utföra underhållet på annat sätt än vad som kravställs. Om kraven minskar skulle det 
eventuellt vara möjligt att utföra arbetet på ett annat sätt.   
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Upphandling E 

Upphandling E är en totalentreprenad inom verksamhetsområdet investering och 
anläggningsområdet väg. Upphandlingen avslutades i mars 2016 och avser utförande av E45, 
delen Lilla Bommen – Marieholm. Projektet utvärderades efter lägsta pris med 
ersättningsformen fast pris.  

Upphandlare E1 anser att upphandlingen var lämplig för industriell produktion eftersom det var 
ett konventionellt arbete som skulle utföras med djupa, långa schakt med mycket 
betonggjutningar. De förutsättningar som skapats antas vara upphandlingsformen som var 
totalentreprenad. 

En generell förbättring vid upphandlingar paketering av projekten, något som sällan görs enligt 
upphandlare E1. Oftast upphandlas var projekt för sig. Vilka interna förutsättningar som krävs 
diskuteras sällan. 

Projektledare E2 anser att de upprepningseffekter som uppkommer vid bygget av en 400 meter 
lång betongtunnel gör upphandlingen lämplig för industriell produktion. Det gäller att hitta en 
sekvens som möjliggör en industriliknande upprepningseffekt. I ett ursprungligt skede hade 
entreprenören ett långt gånget tänkt med prefabricerade armeringskorgar som lyftes in i den 
stora enheten. På grund av ändrade lastförhållande kunde inte prefabricering användas i den 
utsträcknings om var planerat eftersom lasternas variation var för stor.  

Genom att upphandlingen var en totalentreprenad anser projektledare E2 att förutsättningar för 
industriell produktion finns. Eftersom projekteringen inte är detaljerad kan entreprenören själva 
anpassa sin betongproduktion och ha en likformig produktion hellre än optimal. Utöver detta 
anses inga andra förutsättningar ha skapats.  

Vid framtida upphandlingar anser projektledare E2 att gestaltningskraven behöver ses över. Ska 
prefabricerade broar tillåtas måste ett medvetet val göras gällande avvägningen mellan hur väl 
bron passar in i omgivningen eller om den produceras till en låg kostnad. Projektledare E2 
menar att det även kan bli en krock mellan yrkesstolthet där vägprojektörer och vägbyggare 
lever för att designa broar. Behövs endast en design för tio broar kanske incitamentet att arbeta 
med detta minskar.  

För att förbättra upphandlingarna föreslås ökade möjligheter för entreprenören att komma med 
alternativa förlag på lösningen. Trafikverket måste bli bättre på att formulera funktionskrav för 
att öka entreprenörens frihet att använda annorlunda lösningar samt arbeta fram mätbara 
gestaltningskvaliteter för att säkerställa utseendet.  

Entreprenör E3 definierar industriell produktion som prefabricering som ger storfördelar i och 
med att allt inte görs på plats. Genom att arbeta industriell blir arbetsmiljön bättre och arbete 
kan bedrivas fortare. De förutsättningar skapats anses vara stora volymer men detta är något 
som de själva skapat i projekteringen. Utöver storleken på projektet finns inga andra 
förutsättningar och att upphandlingen skulle medföra industriell produktion är inte uttalat.  
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Entreprenör E3 har använder industriella produktionsmetoder, främst armering som 
prefabriceras. Det ställer dock utmaningar på logistiken för att beställa i rätt ordning och 
effektivt frakta den färdiga armeringen. Utifrån tidigare erfarenheter och kunskapsåterföring 
från gamla projekt har processerna utvecklats, detta är dock något som entreprenör E3 tror att 
branschkollegorna också gör. En stor del av arbetet i projektet består dock av schaktning vilket 
inte är industriellt betonat.  

Förbättringsförslag för framtida upphandlingar kan vara om ett flertal broar ser likadana ut. 
Unika arkitektritade broar ger inga industriella fördelar i och med den låga volymen som 
uppstår. Liknande volymer och repeterbarhet anser entreprenör E3 vara nödvändigt för att 
kunna nyttja den industriella produktionen fullt ut. I det aktuella projektet har gestaltning fått 
hög prioritet men eftersom det finns stora och grova konstruktionen där utseende inte är av vikt 
finns det fortfarande möjligheter att nyttja prefabricering. Projektet omfattas till största del av 
funktionskrav, synliga ytor som kräver viss gestaltning är en begränsad del av helheten. 

Upphandling F 

Upphandling F är en totalentreprenad inom verksamhetsområdet underhåll och 
anläggningsområdet väg. Upphandlingen avslutades i juni 2016 och avser reparation av 
Ölandsbron. Projektet utvärderades efter lägsta pris med ersättningsformen fast pris med 
mängdreglering.  

Upphandlare F1 anser att upphandlingen var lämplig för industriell produktion eftersom det var 
väldigt många saker som skulle göras på ett likartat sätt och att det var paketeringen som gav 
förutsättningarna. Paketeringen möjliggör att samma produktionsmetod kan användas för att 
öka effektiviteten. Projektet pågår under tre års tid och det finns möjlighet för entreprenören att 
styra sitt arbete förutom vid vissa uppehåll. Eftersom det finns tidsrestriktioner för avstängning 
av körfälten på bron måste den del av arbetet som berörs av detta anpassas. 

För att förbättra de interna förutsättningarna kan erfarenhetsåterföring genom sammanställning 
av tidigare projekt vara effektivt. Själva upphandlingen kan enligt upphandlare F1 förbättras 
genom att Trafikverket formulerar krav som möjliggöra valfrihet för entreprenören gällande de 
produktionsmetoder som är lämpliga att använda för att öka effektiviteten. Lämplig paketering, 
är en viktig del att arbeta med för att samla likartade arbeten.  

Projektledare F2 anser att upphandlingen var lämplig för industriell produktion och med det 
stora antalet lagerbyten som skulle utföras. Projektet omfattar 210 lager som ska bytas och detta 
möjliggöra paketering av de olika delarna. Vidare menar projektledare F2 att det finns en 
skillnad mellan industriell upphandling där Trafikverket talar om exakt vad som ska byggas 
och industriell utförande. Eftersom upphandlingen är en totalentreprenad lämnas utrymme för 
det senare, det vill säga att entreprenören själv bestämmer mängden standardprodukter som ska 
användas. Sammantaget ger detta ett standardiserat arbetssätt.  

De förutsättningar som skapats för industriell produktion anses vara lång utförandetid. I och 
med att det förekommer högprioriterad trafik över bron kan inte entreprenören helt bestämma 
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när arbetet ska utföras. Lång utförandetid medför att entreprenören inte behöver stressa arbetet 
när det dyker upp en lucka i trafiken. Istället har de arbetat med processer och arbetssätt som 
ger en återupprepningseffekt. Projektledare F2 anser dock att återupprepningseffekt hade 
funnits ändå i och med bron är konstruerad i likadana delar.  

De interna förutsättningar som måste finnas enligt projektledare F2 är projektledarnas 
engagemang för att kunna driva igenom detaljer och tänker på alla steg genom hela 
upphandlingen. Eftersom förfrågningsunderlaget fortfarande är individbaserat måste 
projektledaren ha intresse, kunnande och fokus för att kunna styra förfrågningsunderlagets 
fokus mot till exempel industriell produktion. Utan drivna individer är det svårt att få till den 
rätta produktionen. 

Lång produktionstid har varit viktig för att låta entreprenören driva de industriella processerna 
och planlägga för att få produktionen så optimal som möjligt. Projektledare F3 tror inte att 
upphandlingen kan utföras på något annat sätt. Det har varit tydliga regler vilket har varit till 
fördel både för allmänheten och för entreprenören gällande hur de ska designa arbetet. Men 
ibland kan de enkla spelreglerna hämma produktionen eftersom Trafikverket kategoriskt sagt 
ja eller nej för de tider som arbetet går att utföra. Ibland hade gått att nyttja perioder med låg 
trafikmängd och här kunde Trafikverket vara mer dynamisk för att få till en bättre produktion. 

Entreprenör F3 vet inte hur industriell produktion ska definieras men tolkar det som att det har 
att göra med industrin, inte bygg. I upphandlingen har det funnits minimala förutsättningar för 
industriell produktion och entreprenör F3 är osäker hur paketeringen som tidigare beskrivits 
som en förutsättning som upphandlingen ska bidragit med. Däremot kan den del som avser 
lagerbyten ses som en förutsättning för industriell produktion. 

Vidare anses att de frihetsgrader som totalentreprenaden ska medföra inte har funnits, istället 
har den varit ganska styrd. Entreprenör F3 menar att tanken med en totalentreprenad är att 
entreprenören utför projektering och beställaren beskriver en funktion. Det är sedan upp till 
entreprenören med sin erfarenhet och kännedom att använda sig av relevanta metoder för att 
utföra arbetet kostnadseffektivt och därmed spara pengar åt beställaren. I den här 
upphandlingen har entreprenör F3 bidragit med idéer men inte fått igenom dessa och anser 
därmed att det inte är en totalentreprenad eftersom Trafikverket gärna vill bestämma. 
Entreprenör F3 tror att behovet av att bestämma generellt kan bottna i ett kontrollbehov som 
grundar sig i att beställaren inte litar fullt ut på entreprenören. Detta kan medföra att 
entreprenörens planering inte håller och kostnadseffektiviteten uteblir och innebär ökade 
kostnader. 

Enligt Entreprenör F3 är byggbranschen konservativ och ibland finns uppfattningen att det bara 
går att göra på ett sätt men försöker att utveckla processer och återanvända den kunskap som 
finns från tidigare projekt. Det är det som gör produktionen bättre och smidigare. Det gäller att 
hitta rätt leverantörer och underentreprenörer för att till slut få en så homogen och bra produkt 
som möjligt. Alla som är inblandade i projektet är en försörjningskedja på ett sätt. I det här 
fallet är det väldigt mycket logistik i och med tidsintervallen där arbete får utföras. Detta gör 
att allt måste fungera för att entreprenör F3 verkligen kan arbeta under där timmarna. 
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Entreprenör F3 försöker med alla möjliga medel att göra processer smidigare, bättre och 
billigare. Framförallt för att komma ner i pris. Det sätt som arbetet utförs på avspeglas i anbudet. 
Är det en idé som alla parter kan spara pengar på bör utrymmet finnas att få genomföra idén. 
Det är bra att industrialisera för att kunna återanvända former och mallar, men inget som går 
att göra mellan projekten. 

För att förbättra upphandlingarna bör det finns igenkänningsfaktorer i förfrågningsunderlagen. 
De delar som behandlar exempelvis miljökrav och tekniskt kunnande är oftast likadant men den 
objekttekniska beskrivningen är oftast helt olik. Entreprenör F3 menar även att det inte får 
finnas tveksamheter i tolkningen av underlaget, speciellt inte om beställaren har en specifik 
önskan. Är det en specifik önskan bör även totalentreprenader undvikas eftersom styrningen 
blir för omfattande.  

Upphandling G 

Upphandling G är en totalentreprenad inom verksamhetsområdet investering och 
anläggningsområdet väg. Upphandlingen avslutades i oktober 2016 och avser utförande av 
väg 26/47 Jönköping – Mullsjö. Projektet utvärderades efter lägsta pris med ersättningsformen 
fast pris.  

Det var ett stort antal broar som skulle byggas och därför anser upphandlare G1 att 
upphandlingen var lämplig för industriell produktion. Vid planeringen bestämdes start- och 
sluttider gemensamt med entreprenören. För att förbättra framtida upphandlingar är det viktigt 
att paketera större och fler åtgärder i samma upphandling för att öka volymen.  

Projektledare G2 är av samma åsikt som upphandlare G1 när det gäller upphandlingens 
lämplighet för industriell produktion. De broar som ingår i upphandlingen går att dela upp i 
olika kategorier där vissa är mer enhetliga och därmed lämpade för återupprepande 
produktionsmetoder.  

Det är svårt att skapa förutsättningar för industriell produktion anser projektledare G2 eftersom 
det finns regelverk, krav och kriterier som de måste hålla sig till internt, både externa regelverk 
och interna regelverk. Det finns även exempelvis korsande allmänna vägar att ta hänsyn till 
vilket sammantaget gör att totalentreprenaden blir väldigt styrd och begränsar entreprenörens 
frihetsgrader. 

Förbättringsförslag för det interna arbetet är exempelvis förenklad dokumentation vid 
fastställandet av vägplaner menar projektledare G2. I dagsläget finns det mycket dubbelarbete 
kopplat till dokumentationen som kan förenklas. Samtidigt är det regelverk som de måste 
förhålla sig till samt visa hänsyn till de markägare där vägen ska byggas vilket ger väldigt små 
frihetsgrader. Hänsynstagande mot tredje man samt miljöaspekter medför snävare frihetsgrader 
för entreprenörerna som önskar större frihetsgrader i totalentreprenaderna. Projektledare G2 
hade velat prova att köpa upp en vägplan mot en entreprenör för att få med sig dennes kunskap 
i ett tidigt skede. 
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Vidare måste kravdokumenten vara enhetliga för att undvika tolkningar. Beroende på vad du 
har för erfarenhet sen tidigare kan det vara lättare att förhålla sig till olika saker. Är det en 
erfaren person på båda sidor underlättar det arbetet. Detta gör det viktigt med 
erfarenhetsåterföring. Ibland kan dock en yngre projektledare kan göra ett bättre jobb i vissa 
avseenden än en mer erfaren projektledare, beroende på bakgrund och tidigare erfarenheter.  

Generella förbättringar som kan göras i upphandlingarna är att de inblandade i upphandlingen 
pratar ihop sig och arbetar som ett team. Detta anser projektledare G2 leder till goda 
förutsättningar att hitta nya möjligheter. Det är även viktigt att ha med sig rätt tankesätt från 
början som en grundförutsättning eftersom det underlättar arbetet.  

Entreprenör G3 uppfattning av industriell produktion är att bygga åt industrin, industrilokaler 
eller fabrikshallar. I förhållande till Trafikverkets definition hade de givna förutsättningarna 
kunnat vara bättre. Vissa av broarna är likartade och det har funnits möjligheter att återanvända 
gjutformar två gånger innan nya måste produceras för att passa andra broar som ingår i 
upphandlingen.  

Entreprenör G3 säger att de tänker mycket på att försöka hitta återupprepningar och försökt 
hitta så många likheter som möjligt i broarna, men inte lyckats fullt ut. Till en viss del beror det 
på förslagsskisserna i förfrågningsunderlaget och det begränsade handlingsutrymmet som finns.  

I sitt arbete använder entreprenör G3 både nya och gamla processer och arbetssätt. Flera 
arbetssätt går tillbaka till 70-talet, exempelvis armering, former och betong. Det gjordes tester 
med prefabricerade armeringskorgar, men eftersom återupprepningseffekten inte var stor togs 
beslutet att istället utföra armeringen på plats. Likadant med formerna som kan prefabriceras, 
men på grund av att broarna är små togs ett ekonomiskt beslut att istället använda lösvirke, 
vilket enligt entreprenör G3 är att vara tillbaka i 70-talet.  

Upphandling H 

Upphandling H är en totalentreprenad inom verksamhetsområdet underhåll och 
anläggningsområdet väg. Upphandlingen avslutades i februari 2016 och avser integrerat 
brounderhåll. Projektet utvärderades efter lägsta pris med ersättningsformen fast pris med 
mängdreglering.  

Upphandlare H1 anser att upphandlingen var lämplig för industriell produktion eftersom det 
kan finnas vinster i att det är samma typ av åtgärder för de olika reparationsobjekten. Det finns 
en möjlighet att tänka industriellt. I paketen ingår en reparationsdel samt ordinarie skötsel. Det 
är ett antal reparationer av den vanligare typen. Exempelvis byte av tätskikt, kantbalkar och 
räcken samt reparation av kantbalkar 

Den förutsättning för industriell produktion som skapats enligt upphandlare H1 är frihetsgrader 
eftersom Trafikverket berättar vad som ska göras, men inte hur. Vissa objekt kan vara 
nödvändiga att underhålla tidigare på grund av tillståndsklassen, men i övrigt kan entreprenören 
välja i vilken ordningen underhållet ska utföras.  



Bilaga B 

 xi 

Eftersom totalentreprenaderna är rätt så styrda kan de interna förutsättningarna förbättras 
genom att se över de krav som finns i dagsläget. Vidare menar upphandlare H1 att det bör finnas 
möjligheter för likvärdiga lösningar vilket kan möjliggöras genom att förbättra tidsmässigt för 
entreprenörerna. I den här upphandlingen upprättade entreprenören en översiktligt tidsplan vid 
ett startmöte. Men utöver det finns tidsrestriktioner som styr utförandet, exempelvis från 
Länsstyrelsen som bestämmer när arbete i vatten får utföras. 

Projektledare H2 anser att upphandlingen var lämplig för industriell produktion eftersom de 
objekt som ingår i upphandlingen är likvärdiga gällande skadebild, omfång och storlek. Det är 
själva paketering som skapar förutsättningar för återupprepningseffekter för entreprenören. 
Även malldokumenten som används i totalentreprenaden skapar förutsättningar för industriell 
produktion enligt projektledare H2. Totalentreprenaden är visserligen ganska styrd men det är 
kopplat till att det är gamla och befintliga objekt vilket gör det svårt att enbart beskriva en 
allmän funktion. Frihetsgraderna i upphandlingen ligger i den planerings om entreprenören kan 
göra. Entreprenören kan själv välja hur de olika objekten ska ligga i deras flöde för att 
möjliggöra ett mer effektivt utförande. Även en del av projektering kan läggas på entreprenören 
vilket även det ökar effektiviteten.  

Projektledare H2 anser att de interna processer och riktlinjer som används i dagsläget måste 
utvecklas. Det behövs tydliggöra och bestämmas vilka typer av broar som ska ligga inom 
samma budget för att mer effektivt kunna paketera olika objekt. Vissa broar kan falla mellan 
stolarna eftersom det inte finns nån tydlig riktlinje för hur de ska hanteras. Även budgeten 
behöver även tydliggöras för att kunna utforma paketen på bästa sätt eftersom detta påverkar 
när underhållet utförs. Vidare anser projektledare H2 att det är en avvägning hur mycket som 
är inkluderat i paketen. Om en entreprenör tar allt på marknaden går Trafikverket miste om 
kompetensen eftersom de vi vill ha många entreprenörer som lägger anbud. Det medför bra 
priser och konkurrens på rätt sätt.  

Inför framtida upphandlingar hade projektledare H2 önskat att Trafikverket kunde verka för 
ökad innovation, exempelvis genom bonus om entreprenörer kommer med en smart lösning. 
Det kan dock vara ett problem om detta belastar det enskilda verksamhetsområdet. 
Projektledare H2 tror att det kan gå att lösa med exempelvis forskningsanslag som ligger 
utanför den ordinarie budgeten. 

För att skapa innovation och öka graden av industriell produktion anser projektledare H2 att det 
var fel att gå ifrån de principritningar som användes förr. Detta medförde att alla visste vad som 
gällde och hur exempelvis en kantbalk och räckena skulle se ut. Utifrån principritningarna 
kunde ett brokoncept skapas med prefabricerade kantbalkar. Dagens regelverk ställer tyvärr till 
problem för den typen av lösning. En anledning är att i sin roll som renodlad beställare ska inte 
Trafikverket äga lösningen, utan det faller istället på marknaden. Varje projektör projekterar 
utifrån sina egna förutsättningar och lösningen blir även bunden under kontrakt.  

Projektledare H2 berättar att det inte använts någon industriell produktion under utförandet i 
det aktuella projektet. Den typ av underhåll som utförts har varit unikt för varje bro vilket inte 
medfört någon upprepningseffekt. Om underhållskraven skulle inkludera ett funktionskrav och 
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ett ålderskrav vid nybyggnation tror projektledare H2 att det skulle öka möjligheten till 
industriell produktion. 

Entreprenör H3 definierar industriell produktion som att tillverkning sker inne på en industri 
och sen levereras ut. Då blir produktionen industriell. I upphandlingen anses inga 
förutsättningar skapats för industriell produktion sett ur Trafikverkets definition eftersom alla 
broar i upphandlingen var olika. Begreppet industriell produktion är även ett luddigt begrepp 
att använda i den här upphandlingen eftersom det inte riktigt är applicerbart. Allt handlar dock 
om förutsättningarna. Däremot berättar Entreprenör H3 att de ständigt jobbar för att kunna 
utveckla standardprocesser och därmed kunna arbeta industriellt i den mån det går.  

Idag är de industriella inslagen i princip obefintliga och det beror delvis på projektledningen, 
men de skulle vilja utveckla den biten. I dagsläget går det inte ens att beställa färdigbockad 
armering, utan bockning får ske på plats. Det gäller även att vara anpassningsbar eftersom en 
konstruktion från 60-talet som ska underhållas kan vara olika i verkligheten jämfört med 
ritningen. För att kunna utveckla industriell produktion tror entreprenör H3 att de kravs om 
Trafikverket ställer måste anpassas. Kraven är i dagsläget för hårda gällande utförandet av 
underhållet. Om entreprenören skulle få större utrymme för egna lösningar finns det möjligheter 
att effektivisera utförandet. Men samtidigt menare entreprenör H3 att det är svårt att få en 
återupprepningseffekt i befintliga konstruktioner med varierande förutsättningar.  

Upphandling I 

Upphandling I är en totalentreprenad inom verksamhetsområdet stora projekt och 
anläggningsområdet järnväg. Upphandlingen avslutades i oktober 2016 och avser Projekt 
Västlänken, entreprenad Centralen. Projektet utvärderades efter ekonomiskt mest fördelaktiga 
med ersättningsformen löpande räkning.  

Eftersom upphandlingen var väldigt stor anser Upphandlare I1 att den var lämplig för industriell 
produktion, men är dock osäker på om det var rätt val. De förutsättningarna som skapats är 
paketering samt ECI, det vill säga att tidigt involvera entreprenören för att arbeta fram ett 
optimalt utförande där entreprenören även kunde tidplanera inom ramen för projektet som 
upphandlades. Just paketeringen var utgångspunkten för upphandlare I1 för hur industriell 
produktion tolkades i samband med upphandlingen och det var inslaget är industrialiserade 
processer som var målet. 

Genom att öka kunskapen om marknaden kan bättre paketeringar göras inför kommande 
upphandlingar. Det tror upphandlare I1 är interna förutsättningar som krävs för att öka den 
industriella produktionen. Det är viktigt att veta vad som passar marknaden och ger 
stordriftsfördelar samtidigt som marknaden är levande och fungerar för många olika typer av 
företag. 

Projektledare I2 är osäker på vilket sätt upphandlingen var lämplig för industriell produktion 
eftersom det finns osäkerheter kring dess definition och innebörd. Men utifrån upphandlare I1s 
synsätt finns det möjligheter till återupprepningseffekter med tanke på projektets omfattning 
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där flera broar ingår. Även ECI och totalentreprenad ger möjligheter för entreprenören att dra 
lärdomar från tidigare moment och hitta återupprepningseffekter. 

För att bättre främja industriell produktion måste Trafikverket möjliggöra stora entreprenader 
och finna en storlek där det finns en vinst i återupprepningseffekterna. Därför går det inte att 
dela upp entreprenaderna i för små delar. Enligt projektledare I2 är det även viktigt att involvera 
entreprenörerna i ett tidigt skede och skapa föreutsättningarna att arbeta industriellt för att 
samtidigt öka vinsten.  

Entreprenör I3 definierar industriell produktion som att efterlikna tänk och utförande i den fasta 
industrin och anser att det inte skapats några konkreta förutsättningar på Trafikverkets initiativ 
för att arbeta industriellt i den aktuella upphandlingen. Däremot försöker de alltid att själva 
tänka i de banorna och utveckla en industriell produktion vid exempelvis armering istället för 
att tillverka på plats. De arbetssätt och processer som används har utvecklats i och med 
digitaliseringen men det är en blandning av nya och beprövade arbetssätt.  

Entreprenadens omfattning och att tidigt vara involverad i processen anser entreprenör I3 är 
förutsättningar för att få med sig det industriella tänket från början. Oavsett kund vill de alltid 
gå mot ett mer industrialiserat tänk där varje projekt är mer standardiserat eftersom det är 
onödigt att uppfinna hjulet på nytt. Istället kan entreprenör I3 nyttja kunskapsåterföring från 
tidigare projekt och förbättra och förfina standardiserade koncept, standardiserade arbetssätt 
och standardiserade lösningar. Om kunden, Trafikverket i det här fallet, sen ger förutsättningar 
det är självklart till fördel. Inför framtida upphandlingar anser entreprenör I3 att Trafikverket 
bör beskriva en funktion och lämna teknisk lösning till entreprenören. 

Upphandling J 

Upphandling J är en totalentreprenad inom verksamhetsområdet investering och 
anläggningsområdet järnväg. Upphandlingen avslutades i oktober 2014 och avser tillverkning 
och montage av bullerskydd. Projektet utvärderades efter lägsta pris med ersättningsformen 
fast pris med mängdreglering.  

Upphandlare J1 anser att upphandlingen var lämplig för industriell produktion eftersom de 
nationella projekt som upphandlades var likvärdiga och därför kunde ett standardiserat 
förfrågningsunderlag användas. Detta innebär att leverantörerna känner igen sig oavsett vilket 
upphandling de lägger anbud på. Upphandlare J1 menar att de ville få marknaden att utveckla 
lite mer IKEA-stilen på bullerplank, det vill säga en viss del av standardisering. Många 
bullerplank ser dock olika ut eftersom val av material och egenskaper kan skilja de olika 
objekten åt.  

För att skapa interna förutsättningar som främjar industriell produktion anser upphandlare J1 
att ett gemensamt arbetssätt och tänk behövs. Tidigare fanns nationella projekt vilket innebar 
att kunskapsnivån var lika oavsett geografisk placering. Nu när ansvaret ligger på regionerna 
är det viktigt att skapa samhörigheten som tidigare fanns i de nationella projekten. 
Kunskapsdelning är a och o. 
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Upphandlare J1 anser att Trafikverket ska försöka ge entreprenörsmarkanden möjligheter till 
innovationsgrader som möjliggör utveckling av produkter och arbetssätt som uppfyller de 
kvalitetskrav som ställs. Istället blir det en funktionsupphandling där produktkrav efterfrågas. 
Inför kommande upphandlingar är det även viktigt att ha en dialog med marknaden eftersom 
marknaden besitter den största delen av kunskapen, inte Trafikverket. Entreprenörerna vet vilka 
arbetssätt som är viktiga och hur ett arbete kan utföras. Utifrån är det möjligt att ta fram ett 
förfrågningsunderlag. 

Eftersom det fanns två delar i upphandlingen anser Projektledare J2 att den del som avser 
Adolfsberg var mer lämplig för industriell produktion eftersom de flesta av objekten hade lika 
utseende. Den andra delen, Marieberg, var däremot inte lämplig för industriell produktion 
eftersom den upphandlingen sköttes av kommunen. Från början var det två separat 
upphandlingar men det slogs samman för att kunna nyttja paketering och genom det få ett 
billigare pris genom en större mängd prefabricerade komponenter. 

Inför framtida upphandlingar anser projektledare J2 att framförhållning är viktigt för att veta 
vilka åtgärder som kommer att behövas i framtiden och planera för det. Är det upprepningar av 
moment är det bra att kunna förvarna och göra marknaden medveten. 

Det är även viktigt att förbättra de mallar som finns eftersom det kan vara svårt för någon som 
är ny att sätta sig in i materialet, framförallt på entreprenadsidan. Entreprenörerna ska våga vara 
med och tävla om att vinna upphandlingar.  Det kan vara skrämmande för en del. 

Enligt entreprenör J3 är industriell produktion att prefabricera komponenter i en industrihall, 
något som de brukar göra själva men inte inför den här upphandlingen. Inför utförandet köptes 
istället färdiga komponenter in. Problemet ligger i bullerplanken och dess olika utformning och 
val av material som ofta är styrt av arkitekter vilket försvårar återanvändning. Inför framtida 
upphandlingar anser entreprenör J3 att det borde vara mer samhällsekonomiskt att själva styra 
utseendet istället för att låta landskapsarkitekter skapa unika objekt. Ur underhållssynpunkt är 
det lättare att förvalta objekten samt att funktionen går före utseende. 

Upphandlingen var styrd till prefabricering och det anser entreprenör J3 att Trafikverket har 
lyckats med och ser inga direkta förbättringar som kunde gjorts. 
 
Upphandling K 

Upphandling K är en totalentreprenad inom verksamhetsområdet underhåll och 
anläggningsområdet väg. Upphandlingen avslutades i juli 2015 och avser utförande av 
förstärknings- och infräsningsarbeten. Projektet utvärderades efter lägsta pris med 
ersättningsformen fast pris med mängdreglering.  

Upphandlare K1 anser att upphandlingen var lämplig för industriell produktion eftersom 
entreprenören kan återanvända vedertagna arbetssätt samt att de givna förutsättningarna för 
detta har varit beskrivningen av arbetssättet. I dagsläget anser upphandlare K1 att begreppet 
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industriell produktion måste utredas eftersom en vedertagen beskrivning saknas vilket innebär 
att arbetet utgår från den personliga uppfattningen av begreppet. 

Projektledare K2 anser likt upphandlare K1 att upphandlingen var lämplig för industriell 
produktion eftersom både arbetssätt och förfrågningsunderlag är samma varje år. Paketering av 
de olika projekten har även gett förutsättningar för ett industrialiserat arbetssätt. Vid en 
totalentreprenad kan entreprenören verkligen arbeta industriellt genom att planera sin 
produktion. Även om industriell produktion inte är ett begrepp som projektledare K2 använder 
i vardagen, finns ändå ett tankesätt att paketera smart och upphandla liknande åtgärder.  

De förbättringar som projektledare K2 ser i kommande upphandlingar är bättre upphandlingar 
genom att paketera fler objekt för att få bättre priser. Men för detta krävs en större budget som 
medger större geografisk yta att arbeta med.  

Entreprenör K3 är osäker på hur industriell produktion ska definieras men tänker att det är 
industri blandat i produktion. Några förutsättning anses inte ha skapats från Trafikverkets sida 
och entreprenör K3 vet inte riktigt vad det hela ska gå ut på. De förfrågningsunderlag som 
Trafikverket skickar ut varje år är de samma och likaså arbetet.  

Processerna som används idag har funnits i 50 år och inte förändrats mycket under åren. 
Entreprenör K3 menar att det är svårt att få till samma industriella tänk som inom tillverkande 
industri eftersom det skiljer sig åt mellan de olika branscherna. Det är inte samma sak att arbeta 
inom fyra väggar som att lägga ut en väg på flera kilometer inom några dagar. De arbetssätt 
och processer som är nya är exempelvis inmätningar av vägen. I det fallet går det att få lite 
industritänk i och med att det går att mäta, fräsa och sen sätta ut samma vägkanter igen.  

Inför framtida upphandlingar anser entreprenör K3 att det är viktigt att få tid till planering 
eftersom det ska gå fort att utföra själva objektet i produktionsfasen. 

Upphandling L 

Upphandling L är en totalentreprenad inom verksamhetsområdet investering och 
anläggningsområdet järnväg. Upphandlingen avslutades i april 2016 och avser spårbyte 
Boden S – Bastuträsk. Projektet utvärderades efter lägsta pris med ersättningsformen 
kombination av fast pris och löpande räkning.  

Upphandlare L1 är osäker på definitionen av industriell produktion men anser att 
upphandlingen var lämplig för detta i ett tidigt skede då upphandlingen bestod av spårbyte för 
en etapp. Förutsättningarna ändrades eftersom ytterligare en etapp tillkom i ett sent skede vilket 
entreprenören mest troligt inte var beredd på eller rustad för vilket antas ha försvårat ett 
industriellt tillvägagångssätt.  

Eftersom trafikslaget järnväg är styrt av regelverk har upphandlare L1 svårt att se några direkta 
förutsättningar som skapats från Trafikverkets sida. Upphandlingen blev försenad vilket ökade 
tidspressen för entreprenören. Det kan dock finnas vissa fördelar med att upphandlingen senare 
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inkluderade två etapper. Även om etapperna var åtskilda geografiskt behövdes bara en 
projektledning och samma dispar3 kunde användas för båda etapperna.  

Ett problem som upphandlare L1 ser gällande de interna förutsättningarna är budgeten. Även 
om upphandlingsformen är totalentreprenad styr Trafikverket indirekt entreprenören planering 
eftersom budgeten planeras årsvis trots att arbetet ska utföras under exempelvis tre år. Detta 
innebär att entreprenörens frihetsgrader minskar. Ibland är dock entreprenören villig att utföra 
arbetet på två år samt står för risken och eventuella garantiåtgärder som kan uppkomma när 
utförandetiden förkortas. 

När det gäller järnväg menar upphandlare L1 att disparna inte går att göra något åt, det är 
förutsättningar som inte går att förhandla bort. Men eftersom planeringen påbörjas flera år i 
förväg kan det ändå finnas incitament för entreprenören att vara innovativ och utveckla 
lösningar för att maximera produktionen under den givna tiden.  Upphandlare L1 anser även att 
de interna processerna för innovation är bra och styr åt rätt håll, även om tidsbristen gör det 
svårt att tänka innovativt. Men samtidigt finns två olika delar som motverkar varandra. Å ena 
sidan ska Trafikverket tänka nyskapande och innovativt samtidigt som Trafikverket å andra 
sidan ska följa de riktlinjer som finns. Krocken mellan entreprenadstrategin och 
innovationsstrategin försvårar och är en stor utmaning menar upphandlare L1.  

Utöver tidsbristen och processerna anser upphandlare L1 att projektledarens erfarenhet och 
inställning också påverkar nytänkande och utveckling. Samtidigt som de befintliga processerna 
försöker minimera den mänskliga påverkan. Då försvinner den kreativa delen, menar 
upphandlare L1. 

Projektledare L2 anser att upphandlingen var lämplig för industriell produktion eftersom 
samma process upprepas varje natt. Det gäller att få igång en process som och logistik som 
möjliggör kort igångsättnings- och avslutningstid för att producera så mycket som möjligt under 
den tid det inte går några tåg. Det fanns en återupprepningseffekt eftersom det gällde 70 nätter 
i rad. En skapad förutsättning menar projektledare L2 är att tiderna i spår har varit i princips 
samma varje natt, det är geografin som ändrats.  

Som intern förutsättning tycker projektledare L2 att kunskapsöverföring är viktigt, men har inte 
en helt klar bild av vad som ytterligare kan förbättras. När det gäller förbättringar i framtida 
upphandlingar är det svårt att hitta förslag. Faktorer som styr produktionsmetod är spårtyp och 
dispar. Eftersom Region Nord till största del består av enkelspår är det svårt att ge 
entreprenörerna större friheter. Även de styrande dokument minskar entreprenörens 
frihetsgrader, i alla fall när det gäller vad som ska levereras. De frihetsgraders om finns ligger 
i själva utförandet.  

Entreprenör L3 definierar industriell produktion som repeterbarhet, det vill säga samma jobb 
som återupprepas. Den aktuella upphandlingen kräver enligt entreprenör L3 en industriell 
produktion och ett repeterbart arbete för att kunna genomföras och de försöker alltid arbeta 

                                                
3 Tider i spår då arbete kan utföras. 
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industriellt i den mån det går. De förutsättningar som Trafikverket har gett är tider i spår, 
disparna, samt val av material. 

Entreprenör L3 använder både vedertagna processer men tänker även nytt. Men, man ska helst 
inte behöva uppfinna hjulet varenda gång eftersom den erfarenhet som finns mellan projekt då 
går förlorad, betonar Entreprenör L3. Kunskapsöverföringen är något som entreprenör L3 anser 
är viktigt eftersom varje projekt är unikt. Mycket fokus ligger dock på kapacitet och 
produktionstal. 

Det finns risk i att kunskapsnivån kan minska eftersom antalet spårbyten i Sverige är så få. Det 
borde utföras fler spårbyten för att de som entreprenörer ska kunna bibehålla en hög nivå och 
för att det ska vara möjligt att hålla igång en industri överhuvudtaget.  

De förbättringar som entreprenör L3 anser finns är att förbättra tidsförutsättningarna eftersom 
detta styr valet av produktionsmetod. Vidare menar entreprenör L3 att beställarens tidsramar 
då styr kapaciteten för att nå slutmålet. Ett annat problem sett till entreprenadform är att 
Trafikverkets regelverk styr hela entreprenaden, vilket gör att en totalentreprenad inte ger de 
friheter som annars borde finnas. Så är det generellt inom järnvägsbranschen och det är något 
som inte går att göra nåt åt, menar entreprenör L3. 
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Sammanställda svar: upphandlare och projektledare 

 På vilket sätt var upphandlingen lämplig för 
industriell produktion? 

Vilka förutsättningar anser du att Trafikverket 
har skapat för industriell produktion 

i den här upphandlingen? 

Vilka interna förutsättningar anser 
du behövs för att Trafikverket ska skapa förutsättningar 

för industriell produktion hos leverantören? 

Vilka förbättringar kan göras i 
upphandlingar generellt för att skapa 

förutsättningar för industriell produktion? 
 Upphandlare Projektledare Upphandlare Projektledare Entreprenör Upphandlare Projektledare Upphandlare Projektledare Entreprenör 

A 
Paketering Paketering Paketering Inga Typritningar Se över krav Förenklad dokumentation Frihetsgrader Standardiserat 

förfrågningsunderlag Vet ej 
       Tidsaspekt Förenklade mallar  

B 

Paketering Paketering Förfrågningsunderlag Industriellt tänk från början Paketering Funktionskrav Industriellt tänk ECI Medvetna val i konstruktion 
och utformning Frihetsgrader 

 Kunskapsåterföring    Tillåta fler förslag från 
entreprenörer 

Tillåta fler förslag från 
entreprenörer Funktionskrav  Medvetna val i konstruktion 

och utformning 

      
Medvetna val i 

konstruktion och 
utformning 

   

      Drivna projektledare    

C 
Vet ej Frihetsgrader Vet ej Frihetsgrader Inga  Frihetsgrader  Funktionskrav Frihetsgrader 

         Marknadsdialog 

D 
Vet ej Vet ej Vet ej Lång planeringstid Kravställningar Produktionskunskap Vet ej Paketering Vet ej Tillåta fler förslag från 

entreprenör 
     Lång planeringstid  Funktionskrav   

E 
Paketering Prefabricering Vet ej Frihetsgrader Paketering Vet ej 

Medvetna val i 
konstruktion och 

utformning 
Paketering Funktionskrav Medvetna val i konstruktion 

och utformning 

 Paketering  Totalentreprenad     Tillåta fler förslag från 
entreprenör 

 

F 
Paketering Paketering Paketering Lång utförandetid Paketering Erfarenhetsåterföring Drivna projektledare Paketering Upphandlings-processens 

riktlinjer Frihetsgrader 

     Tillåta fler förslag från 
entreprenörer 

    

G 
Paketering Paketering Vet ej Paketering Paketering Vet ej Förenklad dokumentation Paketering Samordning mellan parter Frihetsgrader 

      ECI  Ha med tänket från början  
      Erfarenhetsåterföring    

H 
Paketering Paketering Förfrågningsunderlag Totalentreprenad Inga Se över krav Paketering Se över krav Incitament för innovation Frihetsgrader 

       Tidsaspekt Funktionskrav  

I 
Paketering Paketering Paketering Paketering Inga Marknadskunskap ECI Marknadsdialog Inget förslag ECI 

  ECI ECI  Paketering    Entreprenadform 
     Förstå stordriftsfördelar     

J 

Paketering Paketering Standardisering av objekt Paketering Prefabricering Erfarenhetsåterföring Långsiktighet Frihetsgrader Förenklade mallar Medvetna val i konstruktion 
och utformning 

Standardiserat 
förfrågningsunderlag 

      Funktionskrav   

       Marknadsdialog   

K 
Paketering Paketering Förfrågningsunderlag Paketering Paketering Kunskap om IP Paketering Vet ej Paketering Tidsaspekt 

     Kategoristrategi     

L 

Förutsättningar fanns 
ej Paketering Paketering Paketering Paketering Budgetering Erfarenhetsåterföring Tidsaspekt Frihetsgrader Tidsaspekt 

       Upphandlingsprocessens 
riktlinjer 
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Sammanställda svar: entreprenörer 

 

 

 Vad är industriell 
produktion för dig? 

(eftersom IP är ett begrepp 
inom Trafikverket) 

I vilken utsträckning påverkar det dig som 
leverantör att upphandlingen ska främja 

industriell produktion? 

Används nya processer och produkter för 
att effektivisera produktionen och skapa 

mer nytta för pengarna? 

 Entreprenör Entreprenör Entreprenör 

A Bygger för den tillverkande 
industrin Kunskapsåterföring Nya processer kan utvecklas 

B 
Prefabricering, 

återupprepning och 
maskinell utrustning 

Process och produkttänk Prefabricering, ny teknik och effektivare 
processer 

C Mekanisk bearbetning Hårdare skall-krav Ny teknik 

D Prefabricering Inte alls - 

E Prefabricering, storfördelar Bättre arbetsmiljö, snabbare utförande Processförbättring, kunskapsåterföring 

F Tillverkningsindustri Försöker alltid göra saker smidigare, bättre 
och billigare 

Processförbättring genom 
kunskapsåterföring 

G Tillverka åt industrin Tänker mycket på det i början Blandning, beroende på förutsättningar 

H Prefabricering Driver för att kunna utvecklas Försöker utveckla processer och 
produkter 

I Efterlikna fast industri Vill alltid arbeta industriellt iden mån det går Blandning mellan beprövade metoder och 
nya arbetssätt och processer 

J Prefabricering Försöker alltid utveckla, förenkla och 
förbättra 

Försöker alltid utveckla, förenkla och 
förbättra 

K Efterlikna fast industri Vet ej Vissa processer går att effektivisera, 
annars samma utförande 

L Repeterbarhet Vill alltid arbeta industriellt iden mån det går Blandning mellan beprövade metoder och 
nya arbetssätt och processer 


