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  Abstract 

 

Since the middle of the last decade, the Swedish infrastructure industry, which had been 

characterized by high concentration, low competition and poor innovation records, has witnessed 

the entry of a number of major foreign contractors. While increased competition is generally seen as 

a factor for lower prices, a better ground for innovation and a better performing market, this essay 

tries to establish to what extent this can apply to the process that the actual market has just 

undergone.  

After a review of the scientific background, showing the expected effects of such a change on prices 

and innovation, and presenting a five-forces-based framework for analysis of the balance of powers 

on the market, we carry out a qualitative study consisting of interviews with people in key positions 

in the main organizations (from contractor to client to branch organizations).  

The results show that, while most of the trends described by the theoretical models can be observed, 

there are considerable limitations to them. Mostly, it seems that the process of upsetting the balance 

or changing the relative weight of the five competitive forces is still in progress and that much more 

is to come. 
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Sedan mitten av det senaste årtiondet har den svenska infrastrukturbranschen, som tidigare 

kännetecknats av hög koncentration, låg konkurrens och dålig innovationsförmåga, bevittnat 

etableringen av ett antal stora utländska aktörer. Ökad konkurrens ses allmänt som en faktor för 

lägre priser, en bättre grund för innovation och ett bättre fungerande marknad, och denna uppsats 

syftar till att fastställa i vilken utsträckning detta gäller processen som den aktuella marknaden just 

genomgått. 

Efter en genomgång av det vetenskapliga underlaget, som visar de förväntade effekterna av en sådan 

förändring på priser och innovation, och en presentation av en femkraftsbaserad analysram för 

maktförhållandena på marknaden, genomförs en kvalitativ studie som består av intervjuer med 

personer i ledande positioner inom de främsta organisationerna (från beställare till utförare till 

arbetsmarknadsorganisationer). 

Resultaten visar att, medan de flesta trender som beskrivs i de teoretiska modellerna kan iakttas, 

finns det omfattande begränsningar till dessa. Framförallt verkar det som om processen med att 

rubba balansen eller åtminstone ändra de relativa vikterna av de fem krafterna pågår och att mycket 

mer kan förväntas ske. 
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1 Introduktion 
 

Den svenska bygg- och anläggningsmarknaden har, i likhet med de flesta andra branscherna, de 

senaste två decennierna genomgått omvälvande förändringar i takt med såväl 

konjunktursvängningar som lett till perioder av kontraktion respektive expansion, europeisk 

integration som förändrat villkoren för konkurrens, politisk och myndighetsstyrning med bland annat 

en ny plan- och bygglag, som samhällets allmänna utveckling och inte minst demografin.  

Flera aktörer, från staten till myndigheter till arbetstagarorganisationer har vid upprepade tillfällen 

under denna period pekat på områden där denna marknad bedömts vara dysfunktionell, och då 

främst konkurrens- och innovationshämmande (Byggkommissionen, 2002) (Konkurrensverket, 

2005:1 Konkurrensen i Sverige, 2005) (Jonsson, 2013). En åtgärd som av bland andra 

Konkurrensverket ansetts kunna förbättra marknadens funktion i dessa avseenden är 

internationalisering, det vill säga en etablering, i större utsträckning än det som dittills varit fallet, av 

utländska företag i Sverige.  

Flera faktorer har, främst de senaste tio åren, lett till att detta skett, med en tredubbling av antalet 

utländska företag verksamma i Sverige (Industrifakta AB, Marknadsanalys för byggsektorn, 2008) 

samt etablering av ett antal stora internationella koncerner som Bilfinger eller Strabag (Trafikverket, 

2009). 

Detta examensarbete kommer att studera huruvida de sistnämndas intåg på den svenska 

anläggningsmarknaden har lett, eller på sikt kan tänkas leda till de förväntade effekterna.  

 

1.1 Nittiotalets koncentration och förväntad internationalisering 

 

Under nittonhundratalets sista årtionde genomgick den svenska byggbranschen, i likhet med de 

flesta andra branscherna i det svenska näringslivet, en omfattande omvandling (Byggkommissionen, 

2002, ss. 79-90). Den blev främst frammanad av två samverkande faktorer: en djup finansiell och 

ekonomisk kris och en förändring av regelverket (Byggkostnadsdelegationen, 2000, s. 113). 

Från miljonprogrammets sextiotal och fram till åttiotalet var kommuner, landsting och stat 

betydande investerare i infrastruktur- och bostadsbyggande. I början av nittiotalet drabbades dock 

den offentliga sektorn av en ekonomisk kris som adresserades politiskt genom nedskärningar i de 
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flesta utgiftsposterna, däribland bygginvesteringarna. Dessa beställares stora andel i de totala 

investeringarna ledde till en påtaglig påverkan på branschens omsättning. 

Dessutom inträffade en fastighetskris, med fallande priser, tomma lokaler och i vissa regioner tomma 

lägenheter. Efterfrågan på nybyggda fastigheter sjönk under några år dramatiskt, vilket förvärrade 

marknadens kontraktion.  

Det kan dock noteras att investeringarna i infrastruktur, vilka är en indikator för konjunkturen hos 

byggbranschens delsektor anläggning, behöll sin nivå i absoluta tal och till och med visade en 

betydande ökning i slutet av perioden, då nedgången i nyproduktion av bostäder var som störst. 

Också reparationer, underhåll och ombyggnation visade en omsättningsökning. 

Dessa två faktorers relativt ringa omfattning kunde dock inte kompensera för branschens 

sammanlagda nedgång, som figur 1 visar. 

 

 

Figur 1 - Bygginvesteringarna i Sverige 1950 – 2012 (Sveriges Byggindustrier, Fakta om byggandet, 2013) 

Som konsekvens av detta skedde en koncentration av marknaden i dubbel bemärkelse. Den 

tilltagande inflyttningen till storstadsregionerna gjorde att en överkapacitet på bostäder och 

kommersiella lokaler uppstod utanför dessa regioner. Investeringsbehovet, i den mån det kvarstod, 

återfanns huvudsakligen kring Stockholm, Göteborg och Malmö, vilket ledde till en geografisk 

koncentration av byggbranschen i dessa regioner. 

Samtidigt tvingade omsättningsminskningen samtliga aktörer i branschen till anpassningar. Förvärv, 

nedläggningar och fusioner ägde rum, vilket ledde till en koncentration även på ett organisatoriskt 

plan.  
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Därför kunde man år 2000 konstatera att ”[byggbranschen] kännetecknas av en ökad koncentration 

med ett fåtal stora aktörer samt en mängd små lokalt verksamma aktörer utan egentlig 

marknadsmakt. De stora aktörerna NCC, Skanska och PEAB är vertikalt integrerade företag som är 

verksamma på samtliga marknader från insatsvaror till byggproduktion. En allmän tendens under 

1990-talet är att företagen strävar efter att få en säker avsättning för sina produkter samt en trygg 

råvaruförsörjning och har därför integrerat sig vertikalt.” (Byggkostnadsdelegationen, 2000, s. 117) 

 

1.2 00-talets strävanden efter bättre konkurrens och innovation 

 

En ny statlig utredning år 2002, ”Skärpning gubbar”, målade upp en likartad bild av branschen och 

kom, i likhet med den förra utredningen, med en del rekommendationer för att förbättra 

marknadens funktionssätt, främst utifrån byggherrens perspektiv. Bland dessa återfinns en rad 

åtgärder för att stärka byggherrens ställning, vars försvagning utredningen beskriver som omfattande 

och som en uppenbar konkurrenshämmande faktor: ”Stor enighet råder om att byggherrarnas 

ställning försvagats på viktiga områden (…). Byggherrarnas möjligheter att optimera byggandet 

utifrån ett långsiktigt kostnads- och kvalitetsperspektiv har därför minskat. En hög kompetens i frågor 

som är centrala för att efterfrågans styrsignaler på marknaden skall slå igenom är också nödvändig 

för att konkurrensens skall fungera. En fungerande konkurrens leder till lägre priser och högre 

kvalitet. Olika insatser för att stärka byggherrarnas ställning på marknaden är därför av strategisk 

betydelse när det gäller att förbättra byggsektorns funktionssätt.” (Byggkommissionen, 2002, s. 336). 

Utredningen konstaterar vidare att den i de tidigare publikationerna förväntade utvidgningen av 

marknaden till utländska aktörer dittills uteblivit eller inte blivit synbar.   

Denna bild kom dock att ändras under årtiondet, och när utredningens uppföljning ges ut 2009 

(Statskontoret, 2009) har branschens förändring börjat synas. Dels har den koncentration som 

skedde under det tidigare årtiondet avstannat och i vissa delar till och med gått tillbaka: hos de fem 

största entreprenörernas sjönk marknadsandelen från 43,2% år 2002 till 35,7% år 2007 (Persson, 

2008, s. 48). Dels har en internationalisering skett. Även inom anläggningsbranschen kan en 

minskning av koncentrationen visas: 

 

Figur 2 - De fem största byggentreprenörernas andel av anläggningbyggande 
2002 och 2007, procent Källa: (Persson, 2008, s. 62) 
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Att det dessutom har skett en viss internationalisering visas i en ökning av antalet i Sverige 

verksamma ”byggentreprenörer, hantverks- och installationsföretag som har sin permanenta adress 

utanför Sverige” (Persson, 2008, s. 73). Dessa företag bedöms ha varit färre än 400 2002, och vara 

mellan 1100-1200 år 2007. 

Rapportförfattarna i ”Sega gubbar?” ser dessutom ett direkt samband mellan minskad koncentration 

i anläggningsbranschen och etableringen av stora utländska företag:  

”En mindre marknadskoncentration på anläggningsmarknaden torde dock kunna förutses. Stora 

statliga byggherrar har blivit mer aktiva att värva anbudsgivare på den internationella marknaden 

samtidigt som de pågående anläggningsprojekten är långvariga specialistprojekt som medför en 

utländsk etablering över lång tid.” (Statskontoret, 2009, s. 45)  

Konkurrensverket har i en rapport ämnat att ge rekommendationer för att genom upphandlingar 

främja effektivitet och innovation inom byggbranschen (Konkurrensverket, 

Entreprenadupphandlingar, 2014) sammanställt en lägesbeskrivning som dock bekräftar en 

bestående konkurrenshämmande koncentration och alltför låg effektiviseringstakt. I ett referat till de 

ovannämnda rapporterna avslutar författarna med att konstatera att de ”instämmer till stor del i de 

problembeskrivningar av byggbranschen som gjorts i de (…) statliga utredningarna och kan heller inte 

se att några revolutionerande förbättringar inträffat sedan dess. Men vi vill samtidigt påpeka att 

tydliga förändringsinitiativ har tagits och att många förändringar av större betydelse trots allt har 

genomförts inom svensk byggbransch under senare tid”, och nämner som exempel bland annat 

användning av utländsk arbetskraft och internationella inköp. 

Bygg- och anläggningsbranschen förefaller därmed de senaste årtiondena ha drabbats av en 

omfattande, ur samhällsekonomisk synpunkt oönskad omvandling men också påbörjat en för-

ändringsprocess för att motverka problemen. 

 

1.3 Hinder och låsningar i marknaden 

 

”Oligopol inom byggbranschen en myt”, rubricerar branschorganisationen Sveriges Byggindustrier ett 

avsnitt i sin skrift ”Myter om den osunda konkurrensen” (Sveriges Byggindustrier, Myter om den 

osunda konkurrensen i byggbranschen, 2013), och argumenterar vidare på att antalet anställda inom 

de fyra största företagen enbart utgör en tiondel av branschens totala sysselsättning. Ytterligare ett 

argument kan vara att koncentrationen mätt som de fem största bolagens andel av marknadens 

omsättning inte överskrider 37,8% (Sveriges Byggindustrier, Fakta om byggandet, 2013), vilket inte 

kan anses beteckna ett oligopol. 

Dessa branschomfattande mått är dock dåligt lämpade för att fastställa denna marknads 

funktionssätt, eftersom specialiseringsområdet och storleken på företaget i stor utsträckning avgör 

vilka typer av kontrakt man har tillgång till. Som en av de ovannämnda statliga utredningarna 

påpekar har ”strukturomvandlingen […] lett till färre och större byggföretag samtidigt som det finns 

tusentals små byggentreprenörer med färre än 50 anställda. Dessa är dock i stor utsträckning 
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underentreprenörer eller sysselsatta med reparationer och underhåll, som utgör en stor del av den 

totala marknaden för byggentreprenörer.” (Byggkommissionen, 2002, s. 331) 

En annan marknadshämmande faktor är det styrkeförhållande mellan huvudentreprenörerna och 

byggherrarna som utvecklats till de förras fördel. Till följd av rationaliseringar inom den offentliga 

sektorn på nittiotalet har denna förlorat en stor del av den kompetens den en gång besatt, vilket lett, 

förenklat, till en marknad där utförarna är de som har kunskapen om produkten som beställarna 

tänker låta uppföra: ”Avtalsförhållandena i AB förutsätter jämstarka parter. Detta är inte längre fallet 

då beställare ofta saknar kompetens att tillvarata sina intressen” (Byggkommissionen, 2002, s. 338) . 

Vidare gör en del inträdesbarriärer det svårt för nya aktörer att etablera sig på marknaden. Dessa 

barriärer kan uppträda som höga investeringar, långa ledtider, komplicerat regelverk samt höga 

avvecklingskostnader i händelse av en misslyckad etablering eller ändrad företagstrategi. I delar av 

bygg- och inte minst anläggningsmarknaden uppträder samtliga dessa barriärer. Ett exempel som 

nämns i ett flertal källor är ballastframställning. Både investeringarna till ett verk, kostnader för 

avveckling, det omfattande regelverket och den förväntade tiden för att få krosstillstånd anses 

utgöra närmast oöverkomliga hinder för en ny aktör. (Statskontoret, 2009, s. 114) 

(Byggkommissionen, 2002, s. 126) 

 

1.4 Internationalisering: hot eller möjlighet? 

 

I och med Sveriges inträde i den europeiska unionen 1995, inklusive Sveriges införande av och 

deltagande i samtliga dispositioner i Schengenavtalet, förväntas den svenska bygg- och 

anläggningsmarknaden internationaliseras. Ämnet kom att alltmer prägla diskussionen om 

branschens utvecklingsmöjligheter och anpassningskrav, samtidigt som synen på denna förväntade 

process skiljt sig markant mellan aktörerna och över tid. 

Genomgången av sektorn år 2000, med dess dystra diagnos på marknadens koncentration, dåliga 

konkurrens, bristfälliga innovationsförmåga leder författarna i ”Från byggsekt till byggsektor” att 

identifiera internationell konkurrens som ett hot mot svenska aktörer: ”[I] värsta fall har svensk 

byggindustri då hamnat i bakvattnet på utländska konkurrenter på en konkurrensutsatt europeisk 

byggmarknad.” (Byggkostnadsdelegationen, 2000, s. 46) 

Den i massmedia enskilt mest omdebatterade frågan berör användningen av utländsk arbetskraft, i 

synnerhet sedan den Europeiska Unionens (EU) tjänstedirektiv och EU-utvidgningen 2004 avsevärt 

ökade rörligheten på arbetsmarknaden. Både från myndigheter, arbetstagarorganisationer och 

branschorganisationer har oro uttryckts för försämrade arbetsvillkor och snedvriden konkurrens. I 

detta fall har internationalisering mest beskrivits som ett hot eller åtminstone som en företeelse som 

för med sig risker och föranledder att man vidtar marknadsreglerande åtgärder. 

Samtidigt har de olika statliga utredningarna sett internationalisering som en del av lösningen när det 

gäller att förbättra marknadens funktionssätt i flera avseenden. När konkurrens ses som ett 

kostnadsmodererande medel är det förstås fördelaktigt att fler aktörer inträder marknaden. På 

samma sätt beskrivs mångfald som positivt för branschens produktivitetsutveckling och 

innovationsmöjligheter. Till sist såg man, inför en period präglad av stora investeringsbehov, en risk 
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för att den svenska arbetsmarknaden inte skulle förmå att tillgodose kompetensbehovet. Även i 

detta avseende sågs användning av utländsk arbetskraft och etableringen av utländska företag som 

en möjlighet att hämma den kapacitetsbrist som man befarade. 

 

1.5 Anläggningsmarknadens specificiteter 

 

Anläggningsmarknaden, som denna studie begränsas till, utgör cirka en fjärdedel av byggbranschen i 

stort. Dess utveckling de senaste tjugo åren har i vissa avseenden utmärkt sig från resten av 

branschen såsom beskrivits ovan. 

Omsättningen har återspeglat landets ekonomiska utveckling på ett mycket mer följsamt sätt, och 

konjunktursvängningarna har inte förstärkts i samma utsträckning som i de övriga delarna av 

byggsektorn, med en andel av BNP som varierat mellan två och fyra procent sedan 1950-talet: 

 

Figur 3 - Totala bygginvesteringar samt bostäders, lokalers och 
anläggningars andel av BNP i 2010 års priser  (Trafikanalys, 2012, s. 13) 

 

Under den tid som föregår vår studieperiod har anläggningsinvesteringarna som andel av BNP varit 

relativt stabila och till och med ökat 1995. Detta beror dock mest på att övriga branscher, främst den 

offentliga sektorn (och för övrigt bostads- och lokalproduktion) sett sina investeringar dramatiskt 

minska det året. 

En annan utmärkande faktor för anläggningsprojekt är att de tenderar att vara betydligt mer 

kapitalkrävande, vilket begränsar antalet potentiella utförare. Koncentrationen som har noterats i 

byggsektorn i stort, blir än mer påtaglig inom dessa stora projekt: ”Koncentration i marknaden 

innebär att enbart ett fåtal företag kan utföra de större projekten. Dessa är vertikalt integrerade och 

upprätthåller befintliga strukturer. Installatörsföretagen är bundna att handla sina produkter hos 

vissa grossister som vägrar att förbigå dessa entreprenörer.” (Byggkommissionen, 2002, s. 332)  

Även inträdesbarriärerna är inom anläggning förhållandevis högre än i resten av branschen. Detta 

beror också självklart på projektens storlek, som i regel inte tillåter att man startar med en liten 
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insats för att sedan växa. Vidare beror det på att beställarnas prekvalificeringskriterier, ibland med 

krav på tidigare erfarenheter på den svenska marknaden, utgör en hög tröskel för nya företag. 

Detta är också ett skäl till att den vertikala integrationen som man konstaterade i början av 2000-

talet inte heller har brutits inom anläggningsbranschen. Vissa insatsvaror kräver så omfattande 

investeringar, långa tillståndsprocesser, eller tillgång till råvaror att nyetableringar är komplicerade 

och ekonomiskt riskfulla processer. Detta är fallet för t.ex. cement, där det i princip råder monopol, 

asfalt, eller ballast, där ett fåtal av de stora företagen äger krossanläggningarna och dessutom 

förfogar över råmaterial i form av sprängt berg (Trafikanalys, 2012, s. 14). ”Sammantaget leder detta 

till att små företag, som inte har råd med investeringar i täkter och asfaltverk, tvingas vända sig till 

ett fåtal stora konkurrenter för att få tillgång till de nödvändiga insatsvarorna. Förhållandet innebär 

en risk för att de större, vertikalt integrerade, aktörerna missgynnar de mindre konkurrenterna vid 

tillhandahållande av dessa insatsvaror.” (Konkurrensverket, 2005, s. 80) Man kan lägga till att även 

nyetablerade stora utländska företag befinner sig i samma situation som de små företagen om de 

inte har kapacitet eller vilja att göra sådana investeringar. 

Samtidigt ska nämnas att anläggningsmarknaden utmärker sig även med en ovanlig koncentration på 

beställare.  Även om samtliga av de tidigare citerade rapporterna nämner beställarnas svaghet som 

en negativ faktor för byggbranschens utveckling (Statskontoret, 2009, s. 98), utgör den största 

beställarens, Trafikverkets, investeringar en tredjedel av branschens omsättning (Trafikverket, 2009). 

 

Figur 4 - Inköpsförhållandena inom den svenska anläggningsbranschen 
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Utan att göra marknaden till en oligopsoni, eftersom två tredjedelar av den utgörs av andra 

beställare än Trafikverket, medför denna dominans utan tvekan en maktposition gentemot andra 

beställare och utförare eller leverantörer. Inte minst när det gäller regelverket, arbetssätt och 

kravsättning är den största beställaren normgivande. 

Sammanfattningsvis kan man visualisera förhållandena på anläggningsmarknaden enligt figur 4. 

 

1.6 Anläggningsmarknadens senaste utveckling 

 

Under slutet av nittiotalet och början av 2000-talet kom ett enskilt infrastukturprojekt att få stor 

betydelse för branschen: Södra Länken, en vägförbindelse i södra Stockholm. Branschtidningen 

”Byggvärlden” berättar: 

”Många pekar i dag ut Södra Länken i Stockholm som en vändpunkt. Historien är ungefär så här: 

entreprenörerna pressade buden, Vägverket satte hårt emot och pressade entreprenörerna. 

Samtidigt var inte beställarorganisationen klar när bygget startade. Upphandlingarna var så kallade 

utförandeentreprenader. Beställaren lyssnade inte på entreprenörens lösningar av rädsla för att bli 

blåst. Sådan var andan mellan beställare och entreprenörer. Det gjordes projekteringsmissar och 

tvister uppstod. En, mellan Vägverket och NCC, hamnade i domstol. Entreprenaderna blev dyra. Men 

de var inte heller bra affärer för byggbolagen.” (Byggvärlden, 2010) 

Därefter avstod många stora infrastrukturentreprenörer från att lämna anbud vid stora projekt, som 

exempelvis vid upphandlingen av Svinesundsbron, vilket, i samband med rekommendationer i 

nämnda statliga utredningar, ledde till att staten och beställarorganisationerna vidtog åtgärder för 

att främja konkurrensen och marknadens funktionssätt. Samarbetsorganen ”FIA” (Förändring i 

Anläggningsbranschen), och marknadsdagarna som Vägverket arrangerade i flera städer i Europa 

inför stora upphandlingar som Citybanan eller Norra Länken, är exempel på detta. 

Utan att föregå denna studies resultat kan man konstatera att idag är, förutom de fem stora 

svenskbaserade entreprenadföretagen Skanska, NCC, Peab, JM, och Svevia, följande företag 

verksamma i Sverige: 

Veiddekke, med huvudkontor i Oslo, som har ett brett spektrum av verksamheter i Sverige, från 

bostadsutveckling och –produktion till tunnelprojekt, till vägprojekt. 

Hochtief, med huvudkontor i Tyskland, med enbart projektkontor i Sverige, men verksam med bland 

andra Norra Länken 

Bilfinger, med huvudkontor i Tyskland, och verksam på bland annat Citybanan och Norra Länken 

Strabag, med huvudkontor i Österrike, som arbetar främst med utveckling av kommersiella 

byggnader såsom Täby Centrum och Hotell Continental 

Züblin, med huvudkontor i Tyskland, med projekt som Citybanan och Marieholmsförbindelsen 

Leminkäinen, med huvudkontor i Helsingfors, som arbetar med tunnelprojekt. 
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Även det danska företaget Pihl & Søn var under några år verksam med några stora projekt, tills det 

gick i konkurs 2012. 

 

1.7 Frågor 

 

Som vi har sett har de olika aktörerna på marknaden sedan länge förutsett, och i vissa fall sett fram 

emot, en förändring mot bredare konkurrens och i synnerhet konkurrens från utländska aktörer. 

Detta har också skett på många olika sätt och under relativt stor uppmärksamhet. När nu ett 

decennium gått sedan denna process påbörjades och utifrån de förväntningar som beskrevs ovan kan 

man ställa följande frågor:  

(1) Hur har prisbilden på anläggningsmarknaden förändrats som en följd av konkurrens-

förstärkningen? 

(2) Hur har närvaron av nya aktörer på marknaden påverkat branschens innovationsförmåga? 

(3) Hur har upphandlings- och utförandekulturen påverkats? 
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2 Metod 

 

2.1 Metodval 

 

För detta arbete har en abduktiv forskningsmetod valts. 

Utifrån den bakgrund som återges, och de iakttagelser som redovisas i det inledande kapitlet har 

frågorna formulerats. I kapitel 3 framställs relevanta teoretiska arbeten som kan hjälpa till att 

kontextualisera studiefrågorna och välja modeller och ramar för att besvara frågorna. I en empirisk 

studie (kapitel 4) i form av intervjuer prövas teorins tillämpbarhet på den aktuella marknaden. 

Analysen (kapitel 5) av det empiriska resultatet i ljuset av litteraturstudien leder sedan till 

slutsatserna i det avslutande kapitlet.  

2.2 Intervjuer 

Ghaudi & Grønhaug (2010) förespråkar ett kvalitativt närmande av ämnen som är måttligt 

undersökta, eller som berör aktörernas personliga erfarenheter och beteenden. Detta är fallet för 

frågorna (1) respektive (2) och (3) i detta arbete. Det faller även utanför ett sådant arbetes omfång 

att med kvantitativa medel kartlägga hela den svenska anläggningsmarknaden för att återge en 

komplett bild av denna. Samtidigt är denna del av den svenska byggbranschen, såsom tidigare 

påpekats, relativt koncentrerad. Detta medför att ett begränsat antal aktörer kan anses representera 

en stor andel av branschens uppfattning. Därför har vi valt att intervjua företrädare för ett urval av 

stora aktörer. 

Intervjupersonens relevans i sammanhanget har bedömts utifrån följande kriterier: 

- Personen ska ha en erfarenhet av marknaden som sträcker sig över den studerade perioden, 

det vill säga senast från den tid, ca 2005, då utländska aktörer började bli verksamma i 

Sverige i sådan omfattning som kan påverka resten av marknaden. 

- Personen ska ha haft en befattning som gett denne en omfattande insikt i hur 

marknadsförhållandena sett ut under perioden. 

- Personen ska företräda, eller ha erfarenhet från, någon för branschen viktig organisation 

(betydande beställare eller utförare, branschorganisation). 
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För att få den önskade representativiteten i urvalet har vi valt ut medarbetare ur ett stort i Sverige 

baserat entreprenadföretag, ett stort i utlandet baserat entreprenadföretag, en stor beställare och 

en branschorganisation. 

Intervjuerna har förberetts och hållits som semi-strukturerade, för att både hålla en stomme men 

också för att ge informanten tillräckligt med utrymme för att utveckla sina egna tankar (Ghaudi & 

Grønhaug, 2010). Samtidigt spelades intervjuerna in, för att tillåta författaren att fokusera på 

intervjuerna. 

Frågelistan har utformats med sex huvudfrågor som syftar till  

(1) att säkerställa att de ovannämnda kraven på informanten är uppfyllda  

(2) att besvara de i kapitel 1 ställda frågorna 

(3) pröva de i kapitel 2 beskrivna teoretiska modellerna 

Listan innehöll några specifika tilläggsfrågor av avgörande betydelse för denna studie, i fall dessa inte 

hade blivit besvarade under de sex huvudfrågorna eller om svaren tycktes behöva preciseras. 

I resultatets redovisning i kapitel 4 anonymiseras svaren eftersom varje enskild intervju inte anses 

representera en viss organisations officiella syn på frågan, utan det sammanlagda resultatet ska 

utgöra underlag för en generell diskussion. I denna kontext är vetskapen om ursprung till respektive 

svar irrelevant och potentiellt störande i analysen. I detta syfte hänvisas inte citaten till någon 

informant, inte heller anonymiserad (till exempel med hjälp av nummer), eftersom det sammanlagda 

antal citat kopplade till respektive informant skulle kunna röja upphovsmännens identitet. Pronomen 

”han” används dock genomgående, eftersom samtliga informanter varit män. 

Resultaten presenteras tematiskt, det vill säga att svaren på de olika frågorna har omdisponerats för 

att bättre sammanfalla med frågornas struktur. Detta eftersom intervjuernas form, som semi-

strukturerade, innebär att informanterna fått utveckla sina tankar fritt och många gånger berört olika 

aspekter av studiefrågorna i ett och samma svar. 

2.3 Svagheter, brister 

2.3.1 Definitionernas begränsningar 

Det finns en grundläggande problematik i att kategorisera företeelser, personer eller organisationer 

utifrån nationalitet. Vad är relevansen? Hur avgränsar man det ena från det andra? Vem definierar 

kriterierna? Det finns många sätt och många skäl att ifrågasätta denna studie.  

Utgångspunkten, som redovisas för i det förra kapitlet, är att den svenska infrastrukturmarknaden 

har gått från att vara helt dominerad av svenska huvudentreprenörer till att innehålla även 

utländska. 

Detta är förstås en förenkling i flera led. Det som studeras här är den marknad där slutprodukten är 

geografiskt placerad i Sverige. Men man kan invända att vissa inslag, såsom projektering, 

finansiering, tillverkning inte genomförs eller kommer inifrån landets gränser, vare sig idag eller 

tidigare.  

Likaså definieras företagen som ”svenska” eller ”utländska” utifrån deras huvudkontors placering (se 

kapitel 1), trots att samtliga dessa företag har mer eller mindre betydande inslag av verksamhet i 
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flera länder. Ett företag som enligt denna definition klassificeras som svensk har till och med större 

delen av sin verksamhet utanför Sverige, samtidigt som ett företag som klassificeras som utländskt 

har en betydande andel av sin verksamhet i Sverige.  

Vidare har företag av den storleken idag ofta ett ägarskap som sträcker sig över gränserna, och de 

flesta aktörer på den studerade marknaden har både svenska och utländska aktieägare.  

Även när det gäller kompetens så är stora företag en del av det samhälle de verkar i, vilket innebär 

att medarbetarnas kulturella, språkliga, etniska bakgrunder reflekterar till viss del den variation som 

finns i det övriga samhället, och detta vare sig de klassificeras som ”utländska” eller ”svenska” 

företag.  

Alla dessa faktorer innebär en begränsning av denna studies relevans eftersom den förenkling som vi 

valt inte tar hänsyn till dessa variationer. 

2.3.2 Representativitet 

I den empiriska delen av studien intervjuas förvisso en företrädare för var och en av de 

”institutioner” som verkar på den svenska marknaden, men enbart fyra personer. Representanter 

från fler företag hade gett studien en större tillförlitlighet på så sätt att vissa påståenden hade kunnat 

verifieras av fler.  

Det kan också konstateras att informanterna är samtliga västeuropeiska, vita, medelålders män. 

Detta må vara representativt för den yrkeskategori som efterfrågades för intervjuerna, men det är 

tveksamt om detta är representativt för den studerade marknaden. 

2.3.3 Etik 

Jag har själv under flera år varit sysselsatt i den aktuella branschen. Under arbetet med denna 

uppsats har jag varit tjänsteledig men formellt fortfarande anställd hos en av de stora 

entreprenörerna på marknaden, nämligen Züblin Scandinavia AB. Min tjänsteledighet har varit en 

förutsättning för att kunna intervjua personer som vid andra tillfällen är potentiella konkurrenter 

eller potentiella uppdragsgivare. Det har varit också en självklarhet att vid första kontakten nämna 

min anställning. Risken för att informanterna därmed skulle ge oärliga, oriktiga eller ofullständiga 

svar måste därmed beaktas. Med hänsyn till frågornas art bedöms dock denna risk som begränsad 

när det gäller att ge sin syn på händelser i det förflutna och på allmänna företeelser på marknaden – 

eftersom affärshemligheter förblir det under begränsad tid. Risken kan vara något högre vad gäller 

informanternas syn på – och framförallt vetskap om – framtida utsikter.  
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3 Litteraturgenomgång 
 

3.1 Internationalisering, definition, avgränsningar 

 

Internationalisering är en process som leder till att företeelser som tidigare varit inomnationella 

förflyttas till en mellan- eller överstatlig nivå. [Nationalencyklopedin]. I stora delar av den 

ekonomiska litteraturen avses företagens, eller ett specifikt företags, ökande engagemang i andra 

länder än sitt ursprungsland eller hemmamarknad. 

I denna studie, däremot, kommer vi att begränsa oss till den del av internationaliseringen som berör 

en marknads förändring från att ha en i allt väsentligt inomnationell karaktär till att innehålla 

utomnationella komponenter: Såsom tidigare beskrivit har den svenska anläggningsbranschen under 

andra hälften av 00-talet sett nya huvudentreprenörer etablera sig som är stora internationella 

företag med bas eller ursprung utanför Sverige.  Syftet är nämligen inte att diskutera de enskilda 

företagens internationaliseringsprocess utan processens konsekvenser på marknaden. 

Här är internationaliseringen relativ och begränsad. Även om man avgränsar sig till den specifika 

anläggningsmarknaden och den korta perioden 2005-2014 är bevisligen utgångsläget inte helt 

igenom inomnationellt eftersom det 2002 kunde konstateras att vissa insatsvaror importerades, en 

del utländska underentreprenörer var verksamma i Sverige och en del svenska företag använde sig av 

utländsk arbetskraft (Industrifakta AB, Marknadsanalys för byggsektorn, 2008, s. 73). Likaså är 

internationaliseringen som skett begränsat till en del av de komponenter som utgör marknaden, 

medan andra komponenter förblir inomnationella. Så är till exempel fallet med investeringar (främst 

offentlig finansiering, (Trafikanalys, 2012) ) eller insatsvaror som grus och cement (Statskontoret, 

2009, s. 128). 

Det har också nämnts att även i huvudentreprenörsledet består de svenska aktörernas dominans. 

Det finns dock en tydlig skillnad mellan ett läge i början av 2000-talet då fyra svenska företag 

konkurrerade vid de stora upphandlingarna, och början av 2010-talet då dessa utökats med minst tre 

utländska konkurrenter förmögna att lämna anbud och driva stora och komplexa projekt. 

Vad denna förändring kan förväntas ha lett till inom branschen diskuteras nedan. 
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3.2 Konkurrensens effekt på prisbilden 

 

I den allmänna debatten, och inte minst vad gäller offentliga upphandlingar, förefaller det vara en 

självklarhet att ju större konkurrensen på en marknad är desto lägre blir priserna för uppdragsgivaren 

(Konkurrensverket, 2005:1 Konkurrensen i Sverige, 2005). Empirin och ekonomisk teori är dock inte 

entydiga vad gäller anläggningsbranschen. För att fastställa om det finns en korrelation mellan antal 

möjliga entreprenörer, det vill säga hur konkurrensutsatt branschen är, och kostnaden för 

uppdragsgivaren och vilka faktorer som påverkar det eventuella sambandet, redovisar vi och 

diskuterar i denna paragraf resultaten i fyra olika studier, som använder skilda metoder. 

Studierna beskriver ur olika perspektiv anbudsprocessen i anläggnings- eller byggbranschen. 

Anbudssumman är summan av den kalkylerade utförandekostnaden och den vinstmarginal som 

respektive företag lägger på.  

 

3.2.1 Ingångs- och konkurrenseffekt, Li & Zhengs modell 

I sin studie använder sig Li & Zheng (Zheng & Li, 2009) av spelteori för att modellera antalet 

potentiella anbudslämnare och dess effekt på anbudssumman. Författarna identifierar två faktorer, 

antalet deltagare i ett givet anbudsförfarande (”competition effect”), och antalet nya deltagare, 

eftersom att nyetablering genererar ingångskostnader (”entry effect”). Modellen visar att medan den 

förra effekten alltid är negativ – det vill säga fler konkurrerande företag genererar lägre anbud - så är 

den senare alltid positiv - att nya företag etablerar sig genererar i sig högre anbud.  

 

Figur 5 – De olika effekterna av N på b (Zheng & Li, 2009, s 1424) 
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Genom att pröva modellen på ett underlag från en stor offentlig beställare kan författarna kvantifiera 

dessa två faktorer relativt. De kan visa att summan av dessa två faktorer ändå alltid är negativ, med 

andra ord utgör etableringskostnaderna inte något hinder för att fler konkurrenter leder till lägre 

anbud. Figur 3 visar konkurrenseffekten, ingångseffekten respektive den sammanlagda effekten av 

antal anbudslämnare N på det vinnande anbudets summa b. 

 

3.2.2 de Silva et al. vidareutvecklar modellen 

Anläggnings- eller infrastrukturanbud anses generellt vara av typen ”common value”, det vill säga att 

värdet på det som ska offereras är detsamma för alla, och skillnaden mellan de olika anbuden beror 

enbart på de olika anbudslämnarnas förmåga att kalkylera detta värde och vinstpåslag. de Silva et al. 

framställer en teoretisk modell (de Silva, Jeitschko, & Kosmopoulou, 2009) för att förutse ett företags 

benägenhet att delta i ett givet upphandlingsförfarande med ett givet antal potentiella konkurrenter. 

Till skillnad från modellen i den förra artikeln, från vilka författarna utgår, tillägger de Silva et al. ett 

antal variabler, såsom antal anbudsförfaranden och kostnaden för själva anbudsarbetet, och delar 

dessa olika variablers påverkan enligt nedan: 

 

där B är den lägsta anbudssumman, N antalet potentiella anbudslämnare, p är antal anbuds-

förfaranden och dij företagets anbudskostnad. 

Deras modell ger vid handen att den första delen är negativ (såsom tidigare påvisats av Li & Zheng) 

medan den andra är positiv. Detta betyder att, utan annan påverkan är antalet anbudslämnare en 

faktor som minimerar priset (anbudssumman), men att ett ökat antal potentiella konkurrenter 

samtidigt driver upp kalkylkostnader, vilket i sin tur driver upp den totala anbudssumman. 

Författarna prövar sin modell med empiri, genom att studera ett stort antal anbud för Texas 

transportdepartement under entvåårs period. Genom denna studie kan de verifiera att de projekt 

som tydligast kan betraktas som ”common value” är de där effekten av den andra satsen är tydligast. 

 

3.2.3 Riskbenägenheten och behov av uppdrag 

Chao utvecklar en modell (Chao, 2007) för att bestämma det maximala vinstpåslaget som ett företag 

kan räkna med i ett anbud. Författaren utgår från att beslutsprocessen i detta fall både är 

komplicerad och baserar sig på ett antal icke-precisa variabler, och anser därför att suddig logik 

(fuzzy logic) är användbart för att modellera den. I modellen används två typer av ingångsvärden 

”vinstmöjlighet” och ”förlustrisk”, å ena sidan, och å andra sidan ”trängande behov av arbete” samt 

”moderat behov av arbete”. Utgångsvärdet blir den vinstmarginal (som kan vara både ett påslag eller 

ett avdrag från kostnadssumman) som är optimal för anbudslämnaren, beroende på dess 

ingångsvärden - riskbenägenhet och behov av kontrakt. Resultatet visar att vid stort behov av 

kontrakt kommer företagen att lämna anbud med lägre marginaler än annars.  
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3.2.4 Efterfrågans effekt på upphandlingar inom bygg: ett experiment 

Soo & Oo vill i denna studie (Soo & Oo, 2014) kvantifiera sambandet mellan efterfrågan och 

entreprenörernas beteende i anbudsfasen. För detta utformar de ett experiment med två grupper av 

oerfarna men utbildade projektledare inom byggsektorn. Med denna metod avser de eliminera olika 

bias i form av marknadskännedom, kunskap om och eventuella fördomar om konkurrenter etc... 

Experimentet går ut på att under kontrollerade former låta varje individ – såsom representant för ett 

fiktivt byggföretag– i respektive grupp ta ställning till olika anbudsförfrågningar. En grupp arbetar 

under förutsättningen att det råder recession på marknaden, medan den andra arbetar under 

motsatt förutsättning, det vill säga en expansiv marknad. Studiens relevans för vår frågeställning 

återfinns i den del som undersöker benägenheten att delta i ett anbudsförfarande, och därmed 

utöka konkurrensen, samt om nivån på vinstmarginalen. Experimentet visar att deltagarnas 

benägenhet att lämna anbud är betydligt högre vid lägre efterfrågan, och att vinstpåslaget i det 

offererade priset är högre i en expansiv miljö.  

 

3.2.5 Diskussion 

Med olika metoder visar Soo & Oo respektive Chao att i en miljö med hög konkurrens eller 

förhållandevis få kontrakt att dela på, blir den i priset inkluderade vinstmarginalen mindre. Dessa 

studier tycks därmed bekräfta att det finns en negativ korrelation mellan antal anbudslämnare och 

pris.  

Chao undersöker dock inte i sin modell om det finns ett samband mellan konkurrens (vi extrapolerar 

här begreppet ”få tillgängliga projekt per potentiell anbudslämnare”) och riskbenägenhet, utan utgår 

implicit ifrån att dessa två variabler är oberoende av varandra, vilket är problematiskt eftersom Soo 

& Oos resultat tyder på att ett sådant samband finns. Detta kan i sin tur ha bäring på benägenheten 

att lämna lägre anbudssumma.  

De Silva et al. och Li & Zheng, i sin tur, bevisar både med sin modell och empiriska verifiering att 

konkurrens i sig inverkar negativt på priset (ju fler potentiella anbudslämnare, desto lägre pris), men 

utvecklar sambandet med andra parametrar. Dessa visar att beroende på projektens 

kompliceringsgrad, så kan den prisreducerande effekt som konkurrensen har motverkas av att 

kalkyleringskostnader och engångskostnader för att gå in en ny marknad inverkar positivt på priset. 

Alltför många anbudslämnare kan därmed, enligt dessa författare, i vissa komplicerade projekt, leda 

till ett högre inköpspris. 

Det kan vid en första anblick tyckas att dessa studier innehåller en begränsning för att bestämma 

sambandet mellan pris och konkurrensnivå: ingen hänsyn tas till bestämmelsen av den största delen 

av anbudssumman, nämligen den s.k. ”common value”, dvs utförandekostnaden. Men både de Silva 

et al. och Li & Zheng, som verifierat sina modeller genom ett omfattande underlag, visar att dessa 

modellers förutsägelser inte motsägs av empirin.  

Man kan därmed dra slutsatsen att, trots att det är gynnsamt för en uppdragsgivare att många 

företag konkurrerar om uppdraget, kan det, i vissa komplicerade projekt, vara kontraproduktivt att 

låta för många entreprenörer delta i ett upphandlingsförfarande 
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3.3 Process och företagens förväntningar 

 

På vilka grunder, på vilket sätt och med vilka förväntningar byggföretag etablerar sig utanför sin 

hemmamarknad har undersökts utförligt och litteraturen om företagens internationalisering är 

mycket omfattande. 

I frågan om vad som ligger till grund för företagens beslut att expandera utanför sin hemmamarknad 

har Low (Low, 1991) i sin globala genomgång av byggmarknaderna antytt att det finns en 

makroekonomisk dynamik som tenderar att skifta bygginvesteringarna från den industrialiserade 

delen av världen till utvecklingsländerna. Huvudparten av produktionen och investeringarna återfinns 

ännu när artiklarna skrivs 1991 i den förra, medan tillväxten sker till överväldigande del i den senare. 

Det finns därför anledning att tro att en del av de i de industrialiserade länderna stora väletablerade 

byggföretagen behöver expandera sin bas om de vill behålla sina marknadsandelar. 

Detta bekräftas exempelvis senare av Crosthwaite (Crosthwaite, 1998) som i sin analys av de största 

brittiska firmorna konstaterar att samtliga ökat sin närvaro utomlands under 1990-talet. 

Anledningarna, som visas i tabellen nedan, är främst finansiella (hopp om ökad omsättning, ökad 

vinstmarginal) och operativa (bättre nyttjande av resurser, riskspridning). 

 

Figur 6 - Informanternas angivna skäl till sin verksamhet utomlands (Crosthwaite, 1998, s. 392) 

I en annan frågeställning undersöker samme författare företagens långsiktiga mål med sin etablering 

utomlands. Informanterna verkar göra samma analys som Low eftersom de anger som mål att ta del 

av expanderande marknader och behålla eller utöka sin marknadsandel gentemot konkurrenterna. 

 

Figur 7 - Informanternas angivna mål med sin verksamhet utomlands (Crosthwaite, 1998, s. 392) 
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3.4 Förväntad effektivisering av branschen 

 

Sedan 1980-talet har främst två skolor förklarat företagens benägenhet att internationaliseras, den 

så kallade Uppsalamodellen och Dunnings modell. 

Uppsalamodellen (Johansson & Vahlne, 1990) beskriver en process där företagets engagemang i en 

viss ny marknad successivt tilltar allteftersom företagets kunskap om den givna marknaden ökar och 

riskerna eller osäkerheten därmed minskar. Den utgår från företagens förmåga att ta till sig kunskap 

om förutsättningarna på en viss marknad och omvandla dessa till faktiska investeringar eller annat 

engagemang: ”Denna process utvecklas i ett samspel mellan utvecklingen av kunskapen om 

utländska marknader och verksamheten å ena sidan och å andra sidan en ökande resursanvändning i 

de utländska marknaderna1”. 

Dunnings modell (Dunning, 1988), förklarar företagens internationalisering som en så kallad eklektisk 

paradigm, som anger att ”omfattningen, formen och mönstret för internationaliseringen bestäms av 

tre uppsättningar fördelar såsom de uppfattas av företagen”2. Dessa tre typer av möjliga fördelar 

sorteras enligt denna modell under (1) ägandets specificitet – att företaget förfogar över en viss 

teknologi som inte konkurrenter har tillgång till, eller transaktionsmekanismer som är effektivare än 

andras – (2) förmågan att överföra konkurrensfördelarna till sina filialer och (3) geografin.  

Dessa teorier antyder att det är de företag som redan har identifierade fördelar gentemot 

konkurrenter som etablerar sig på en ny marknad, vilket föranleder att anta att dessa fördelar 

kommer att komma den nya marknaden till del. Eftersom det enligt Dunning är företag som inte bara 

har tillgång till specifika fördelar (i form av exempelvis unika tekniska lösningar), utan även har 

förmågan att överföra dem till sin filial, som kommer i fråga om internationell expansion. På samma 

sätt tyder Uppsalamodellen på att de egenskaper och fördelar som företaget i ett ursprungsläge har 

förs över successivt till den nya marknaden, med de nödvändiga anpassningar till denna marknad 

som företaget identifierad i sin inlärningsprocess, kommer ”målmarknaden” till del.  

Man kan anta att fördelarna till en början leder till att företaget får kontrakt tack vare sina 

specificiteter och att konkurrenter successivt implementerar liknande åtgärder, vilket på sikt leder till 

en effektivisering av hela marknaden. Dunnings gör en distinktion, i de ägandespecifika fördelarna, 

mellan tillgångar och transaktioner. Med det kan man skönja två typer av effektiviseringar som kan 

komma marknaden till del: ny teknik, när företaget implementerar sina innovativa lösningar, och 

operativa förbättringar, som kan leda till bättre resursutnyttjande eller lägre transaktionskostnader, 

och därmed en lägre totalkostnad.  

Detta får stöd av Marc J. Melitz som visar att det är de mest produktiva företagen inom en viss 

bransch som expanderar utomlands, eller åtminstone de som identifierat sin produktivitet som en 

konkurrensfördel. Detta eftersom ingången i en ny marknad kräver investeringar som befintliga 

företag inte behöver lägga ner (Melitz, 2003, s. 1707). Vidare visar Melitz modell att de utländska 

företagen som kommer in i en ny marknad, i en inledande fas kommer att ha en lägre genomsnittlig 

räntabilitet än de inhemska företagen, trots att deras produktivitet är högre (Melitz, 2003, s. 1701). 

Ingångskostnaderna är i Melitz modell av avgörande natur, både vad gäller vilka företag som 

                                                
1
 Författarens egen översättning 

2
 Sida 3, författarens egen översättning 
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etablerar sig utomlands och vilka som lyckas behålla eller utöka sin marknadsandel och sin 

räntabilitet. 

Men över tid påverkas hela marknaden påtagligt, eftersom ”endast en del av företagen – de mest 

effektiva– drar nytta av konkurrensen i form av marknadsandelar och vinst. Mindre effektiva företag 

förlorar både och. Exponering för konkurrens, eller en ökning av denna exponering, tvingar de minst 

effektiva företagen ut ur marknaden” sammanfattar Melitz (Melitz, 2003, s. 1719).3  

Modellen tillämpad till en relativt sett konkurrensskyddad svensk infrastukturmarknad såsom den 

har beskrivits ovan kan ge följande bild av en förväntad utveckling: Utländska entreprenadföretag, 

bland de effektivaste i sina hemmamarknader, och effektivare än de i Sverige redan verksamma 

entreprenadföretagen, etablerar sig i Sverige, vilket på sikt leder till en produktivitetsökning inom 

somliga inhemska företag och en utslagning av andra – de som inte lyckas anpassa sig till den nya 

produktivitetsnivån – vilket i sin tur leder till en genomsnittlig ökning av effektiviteten på marknaden. 

 

3.5 Branschanalys – Femkraftsmodellen 

 

Melitz modell, som fokuserar på de dynamiska effekterna av en ändring i en marknad, är dock 

utvecklad med avstamp i tillverkningsindustrin, och innehåller en rad begränsningar som författaren 

själv redovisar. Bland annat tas ingen hänsyn till andra påverkande faktorer i målmarknaden.  

 

Figur 8 - De fem krafterna (Porter, 2008) 

Det är därför nödvändigt att analysera målmarknadens - eller i vårt fall den dåvarande svenska 

anläggningsmarknadens - struktur. Michael Porter ger en modell för att analysera de strukturella 
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krafterna i en viss bransch. Den så kallade femfraktsmodellen (five competitive forces) förklarar en 

viss marknads eller branschs konkurrensförhållanden genom fem faktorers inbördes makt.  

Genom att analysera vilka attribut respektive faktor eller kraft har på den aktuella marknaden, samt 

deras relativa vikt, kan man förstå vilka maktförhållanden som råder, och förutse effekterna av en 

ändring av dessa.  

3.5.1 Konkurrens inom de befintliga företagen 

Som vi sett i introduktionen ansågs generellt konkurrensen vara för låg inom anläggning i början av 

00-talet. Vissa företag hade till och med minskat sin exponering mot denna del av marknaden, vilket 

ledde till att det endast inkom enstaka anbud inför vissa stora upphandlingar. I sin konkurrensanalys i 

anläggningsbranschen pekar dessutom Vilhelmsson på att långsam branschtillväxt är en faktor som 

kan öka denna konkurrens (Vilhelmsson, 2009, s. 46). När denna uppsats studieperiod påbörjas står 

infrastrukturbranschen inför en stark tillväxt, med många stora kontrakt på väg att handlas upp, 

vilket alltså minskar konkurrenskraften. 

3.5.2 Förhandlingsstyrka hos beställarna 

Beskrivningen av marknadsförhållandena i det förra kapitlet ger vid handen att, trots att beställarna 

är få och har en kraftigt normerande roll på branschen så begränsas de av en viss kompetensbrist. 

Beställarna är ofta beroende av entreprenörerna när det gäller att utforma lösningar på deras behov. 

I vissa fall är de till och med beroende av entreprenörerna för själva problem- eller behovs-

formuleringen.  

Vidare är flertalet beställare offentliga och måste därmed handla upp entreprenörer enligt lagen om 

offentlig upphandling (LOU), vilket begränsar deras handlingsfrihet vad gäller val av utförare. Vid 

exempelvis upphandling enligt lägsta pris får beställaren inte förhandla och inte kontraktera någon 

annan än den som lämnat det lägsta anbudet. (Vilhelmsson, 2009, s. 42). 

Det som ökar beställarens förhandlingskraft är därmed deras storlek och normerande roll, medan 

deras relativa brist på kompetens och LOU-bestämmelserna minskar den. 

3.5.3 Hot om substitut 

Eftersom de upphandlade produkterna är komplicerade finns det teoretiskt en stor möjlighet att 

någon erbjuder alternativa lösningar. Dessa måste dock kunna förstås och accepteras av 

uppdragsgivare, samt passa in i rådande regelverk. Som vi sett tidigare utgör dock uppdragsgivarnas 

begränsade förmåga till att själva definiera problem och lösning, och regelverkets omfattning och 

detaljrikedom, i själva verket kraftiga hinder för substitut. Hotet om substitut är därmed mycket lågt. 

3.5.4 Förhandlingskraft hos leverantörer 

Branschens många delkomponenter uppvisar brett skilda egenskaper vad gäller utbud och 

konkurrens. Figur 4 visade att det inom vissa delar av underentreprenad- respektive 

leverantörsmarknaden i princip råder monopol eller åtminstone oligopol, medan andra delar 

erbjuder en bred konkurrens.  

Då de aktuella insatsvarorna (cement, ballast, asfalt) utgör en betydande del i ett anläggningsprojekt 

kan man utgå från att denna kraft har stor påverkan. 
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Samtidigt förekommer även andra varu- och tjänstegrupper där koncentrationen inte alls är lika 

påtaglig, men som ändå har stor påverkan på kostnadsmassan, som exempelvis maskiner. 

Sammantaget bedöms förhandlingskraften hos leverantör ha en neutral påverkan på marknaden.  

3.5.5 Hot om nya etableraringar 

Med en låg konkurrens mellan befintliga aktörer, en stundande inhemsk högkonjunktur, en rådande 

lågkonjunktur i den närmaste geografiska omgivningen, och få möjligheter till att implementera 

substitut förefaller den svenska infrastrukturbranschen ytterst lockande för nya aktörer i mitten av 

00-talet. Dessutom utvecklade beställarorganisationerna under denna period strategier för att 

underlätta nyetableringar.  

Hotet om nya etableringar måste i en sådan kontext anses högt. 

Marknadsanalysen enligt femkraftsmodellen i mitten av 00-talet kan därmed visualiseras enligt figur 

9 nedan:  

 

Figur 9 – Marknadsanalys enligt Porter’s modell, ca 2005, egen bearbetning 
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3.6 Avgränsningar och definitioner 

 

I denna uppsats kommer vi enbart att studera huvudentreprenörsledet i infrastrukturprojekt. 

Avgränsningarna och definitionerna i andra delar av branschen är nämligen svårare, eftersom 

trösklar för leverantörer, underentreprenörer och konsulter för att verka i olika delar av 

byggbranschen är betydligt lägre än för huvudentreprenörerna. En färskbetongleverantör kan med 

mycket liten insats börja leverera till infrastrukturprojekt om man tidigare enbart försett 

bostadsproduktion med sin produkt, det handlar enbart om att få ett nytt recept godkänt. Likaså kan 

en konsultfirma, enbart genom att skaffa sig tilläggskompetens, börja verka i en annan del av 

branschen än den ursprungliga. För huvudentreprenörerna handlar det om att skaffa sig både 

kompetens, tillstånd, personal och betydande anläggningstillgångar.  

Dessutom blev huvudentreprenörsledet den sista delen av branschen att utsättas för utländsk 

konkurrens. Som vi visat tidigare har både inköp av insatsvaror, underentreprenörer och konsulter 

skett över gränser under lång tid.  

De huvudentreprenörer inom infrastrukturprojekt som har sitt säte och sin traditionella 

hemmamarknad utanför Sverige, kommer i denna uppsats att kallas ”utländska entreprenörer”, och 

de företag inom samma segment som har sitt säte i Sverige och Sverige som sin hemmamarknad, 

kommer följaktligen att kallas ”svenska entreprenörer”, oaktat hur omfattande verksamhet dessa har 

utomlands  
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4 Resultat 

 

Samtliga informanterna har över tio års erfarenhet av branschen, samtliga har innehaft befattningar 

som gett dem insyn i de processer som ägt rum i branschen de senaste åren, och har framförallt 

bevittnat, deltagit i eller påverkats av de utländska entreprenörernas etablering. Till sist 

representerar de nu betydande aktörer på den svenska infrastrukturmarknaden. 

4.1 Prisbild, riskbenägenhet och lönsamhet 

 

När det gäller frågan om prisbilden påverkats av att utländska aktörer tillkommit på den svenska 

anläggningsmarknaden, visar informanterna stor enighet. ”Prisbilden […] har blivit bättre på grund av 

nya tekniska lösningar”, säger en informant, en uppfattning som delas av de andra. Någon tycker att 

priserna har gått ner, och att det har märkts tydligast på några enskilda projekt där anbudssumman 

varit mycket låg. 

En informant gör kopplingen mellan konkurrens och prisbild, eftersom han menar att den ”rejäla 

konkurrens” som, enligt honom, råder idag, är bekant för alla och alla aktörer på marknaden 

förväntar sig möta hård konkurrens och agerar därefter, bland annat genom att ”strimma” sina 

anbud. 

Flera hänvisar till en verifierbar och mätbar omständighet för att belägga sitt påstående, nämligen att 

nyinkomna anbudslämnare helt enkelt gjort misstag i sin prissättning och omedvetet lagt in anbud 

långt under marknadsnivån, och, visade det sig, långt under den faktiska kostnaden. Göta Tunneln 

nämns som ett exempel där ett utländskt företag utan erfarenhet i Sverige lämnat det lägsta 

anbudet, och därmed blivit tilldelat projektet. När detta väl var slutfört kunde alla parter konstatera 

att utförandekostnaden översteg anbudssumman.  

Men bilden av sänkta kostnader på grund av mer konkurrens nyanseras av samtliga. 

För det första är eventuella konsekvenser av nya företags etablering inte statiska över tid. En 

informant anser att även om prisbilden kan ha påverkats i en inledande fas, så är detta inte 

uppenbart längre. En annan bekräftar: ”det tog några år för den svenska marknaden att anpassa sig.” 

För det andra påpekar en informant skillnaden mellan begreppen ”prisbild”, som han associerar till 

den faktiska kontraktssumman, och slutkostnad för beställaren. Samme informant anser att den förra 

påverkats till att bli lägre, medan det enligt honom är osannolikt att den senare gått ner.  
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För det tredje är effekten, även om man enbart studerar kontraktsummor, svårmätt på grund av det 

smala underlaget och den begränsade jämförbarheten mellan projekten. De relativt få utländska 

företagen som avser verka på den svenska marknaden är koncentrerade på ett smalt segment av 

stora, komplicerade projekt, över flera hundra miljoner. Till antal har de inte varit många under de 

senaste åren, och inte heller innan dess, och det gör att underlaget är litet. Dessutom är projektens 

komplexitet i sig en försvårande faktor när det gäller att ta fram nyckeltal och andra 

jämförelseverktyg.  

För det fjärde är det allmänna tillståndet på marknaden, eller konjunkturen, ytterligare en parameter 

som gör jämförelser med andra tidsperioder svåra. Som flera informanter påpekar sammanföll de 

utländska företagens etablering i Sverige med en begynnande högkonjunktur, med prognoser om 

kommande kapacitetsbrister i delar av branschen, och direkt efter en period där vissa ”nästan hade 

dragit sig ur infrastrukturmarknaden efter Södra Länken”. Beställarorganisationernas primära mål 

med att bjuda in nya företag var således snarare att ”undvika flaskhalsar, att den inhemska 

marknaden inte skulle klara av att leverera den volym som behövdes för tio år sedan”, enligt en 

informant.  

Flera påpekar också att en förutsättning för nyetableringar är stabilitet och förutsägbarhet på 

marknaden, något som flera upplever var fallet för tio år sedan men inte längre är idag. De två stora 

projekten Nya Slussen och Förbifart Stockholm, som stoppades under hösten 2014, nämns 

upprepade gånger som exempel på risker som utgör ett hinder för nyetableringar.  

En dimension återkommer i samband med diskussionen om priser: risk. Det råder viss enighet bland 

informanterna om att de utländska företagen skiljer sig från de inhemska när det gäller riskhantering, 

även om formuleringarna och slutsatserna kan variera. En anser att upphandlingsförfaranden med 

enbart pris som bedömningsgrund ger större möjlighet att vara riskbenägen, vilket han bedömer att 

de utländska företagen är i större grad. Andra informanter väljer däremot att tolka sina erfarenheter 

som att det är riskmedvetenheten som är större: ”[De] är inte nödvändigtvis mer riskbenägna, men 

medvetna om att de verkar i en riskutsatt bransch.”  

Hur mycket risk olika företag är beredda att ta, och på vilka uttryck det visar sig, kommenterar flera 

informanter. Vissa kände att det under några år inte rådde konkurrens på lika villkor, att olösta 

arbetsrättsliga frågor gjorde det möjligt för företag utan egen personal i Sverige att sätta låga priser 

tack vare inhyrd utländsk arbetskraft och låga personalkostnader. Om åsikten delas av fler, och om 

detta förhållande kvarstår har inte kunnat urskiljas inom ramen för dessa intervjuer, annat än att en 

informant påpekar att samtliga följer lagar och avtal. 

Det härskande intrycket i denna fråga, är ändå att de nyetablerade företagen varit, oavsett ordval, 

mer ”riskbenägna”, ”vassa”, ”aggressiva” i sina anbud, åtminstone till en början, och detta på 

bekostnad av lönsamheten. En informant ”förbrylla[s] av att det inte finns större krav på lönsamhet” 

inom de utländska företagen. Någon trodde att låg lönsamhet skulle vara ett övergående fenomen, 

men detta tycks fortsätta än idag. Någon påpekar nödvändigheten för branschen att intressera sig för 

lönsamheten, eftersom den gynnar innovation och effektivisering: ”De effektivaste och mest 

innovativa företagen i varje bransch är inte de med lägst lönsamhet, tvärtom, det är de mest 

lönsamma eftersom de har möjlighet att utveckla sig.” 
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4.2 Innovation, effektivisering och deras begränsningar 

 

I kanske ännu högre grad än vad gäller sambandet mellan fler aktörer och lägre anbudssummor, 

råder det stor enighet kring det faktum att konkurrens förväntas driva fram innovation och 

effektivisering. 

Samtliga informanter anger detta som det primära skälet till att de välkomnade en förväntad 

utbredning av konkurrensunderlaget i början av 00-talet. Det fanns ”en stor förhoppning om att 

konkurrensmomentet [skulle driva] fram branschens utveckling” säger den ene, medan en annan 

hävdar att ”man ville få nya tekniker”. 

Och när det gäller tekniker som inte tidigare tillämpats i Sverige anges många olika exempel. 

Sekantpålar återkommer flera gånger som en lösning som inte används före mitten av 00-talet, och 

som introducerades av utländska företag, men som idag många andra aktörer är välbekanta med och 

som flertalet beställare föreskriver.  

En lösning som särskilt efterfrågats, och där beställaren varit angelägen om att få fram 

anbudslämnare med erfarenhet av, var sänktunneltekniken. Tekniken hade använts en gång i Sverige, 

nämligen i projektet med Tingstadstunneln i Göteborg, utfört av Skanska på sextiotalet. Ingen 

erfarenhet fanns längre att tillgå i landet, vare sig på beställar- eller utförarsidan. Lösningen är en 

kombination av bro och tunnel, och består i att man sänker ner en tunnel under vatten, men låter 

den inte vila på botten, utan på pelare. I de fall man behövt denna kompetens har kontrakten 

tilldelats utländska entreprenörer med erfarenhet av denna teknik, erfarenheter som därmed 

kommit beställar-organisationerna tillgodo. 

Det finns även lösningar som anbudslämnarna själva föreslagit, såsom MSS-lösningen (movable 

scaffolding system) som användes för en brobyggnation. MSS är en kombination av formställning, 

form och ett framdriftssystem som vilar på redan gjutna bropelare vid gjutning och sedan drivs vidare 

framåt till nästa pelare. Denna lösning möjliggjorde en snabbare  produktionstakt, eftersom, enligt en 

uppgiftslämnare, ingen ”trodde på [entreprenörens] tidplan, men det visade sig att [entreprenören] 

klarade produktionscykeln”. 

Exemplen som nämns kan vara både exceptionell till sin karaktär och omfång, som sänktunnel (som 

hittills enbart genomförts vid tre projekt) och MSS, eller av mer repetitiv karaktär, med modestare 

konsekvenser. De senare är dock de som bedöms ha mest chans att prägla marknaden, eftersom 

användningsområdena är fler och kompetenskraven för att tillämpa metoden inte är lika höga. 

Utöver sekantpålar har följande exempel nämnts 

-  formvagnsmetoden, som till skillnad från en traditionell lösning med form och formställning, 

vid upprepade gjutetapper tillåter en mycket snabbare framdrift. 

- ”Banksman”, som är ett yrke som inte haft motsvariget i Sverige. Denne ska tillse att samtliga 

lyft utförs på rätt sätt, och har ansvar för att koppling, lyft och lossning görs säkert. 

- NATM (New Austrian Tunnelling Method) som bergschaktningsmetod. 

- Sänktunnel 
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Men här igen delar inte alla samma definition av begreppet ”innovation” och vad detta anses 

innebära i praktiken. En informant uttrycker att han är besviken över att det inte blivit mer 

innovation, utan att de tekniker det pratas om är sådana som funnits länge och som man enbart 

introducerat eller återintroducerat i Sverige. En annan uppger däremot att ”tekniker kan vara vanliga 

någon annanstans, men att använda dem på ett nytt ställe och en ny miljö, blir en innovation”. Varför 

utländska företag skulle ha större framgång i att implementera nya lösningar förklarar någon med att 

de ”har redan erfarenheten men också inköpskanaler till leverantörer och lättare att upprätta 

leverantörsband som man jobbar med i andra länder än att begränsa sig till lokala kontakter”  

Några påpekar också att innovation inte behöver begränsa sig till tekniska lösningar, utan kan handla 

om arbetssätt, rutiner, prioriteringar. En uppgiftslämnare nämner att en efterfrågad effekt av 

nyetableringar har varit att få ”tillgång till erfaren kompetens, lika mycket som införande av ny 

teknik”. Precis som med exemplet med sänktunnel saknade i stort sett hela branschen erfarenhet av 

stora infrastrukturprojekt i innerstadsmiljö, eftersom de senaste hade genomförts på sjuttiotalet, 

enligt samma person.  

I detta avseende är enigheten större om att konkurrenternas blotta närvaro driver effektiviseringar 

inom företagen. Det behöver alltså inte handla om införandet eller tillämpning av nya arbetssätt som 

kommer marknaden tillgodo, utan den hårdare konkurrensen tvingar samtliga aktörer att ifrågasätta 

sina strukturer och förbättra sina rutiner. 

Det finns inom branschen organiserade innovationsfrämjande forum, såsom FIA (numera avslutat), 

grundläggningsdagen, bergssprängningskommittén, etc. Samtliga medelstora till stora företag med 

säte i Sverige finns representerade i dessa instanser – i den mån de avser den del av branschen de 

verkar i. Däremot uppger informanterna att de utländska företagen engagerar sig i dem i varierande 

grad, men generellt mycket mindre än de svenska företagen, även om deltagande från utländska 

aktörer tycks ha blivit vanligare på senare år. 

Här kommer respondenterna till problematiken kring vilka innovationer som gagnar marknaden, det 

vill säga vilka som får genomslag i hela branschen. Någon uttrycker att ”vi har inte tagit vara på 

innovationsmöjligheter, varken från utländska eller från inhemska företag”. Samtliga poängterar 

beställarnas ansvar i att främja innovation. Generellt påpekas regelverket som ett hinder, där någon 

anser att ”beställarna måste vara mer öppna för alternativa anbud”. Någon annan nämner dock att 

det pågår ett arbete inom beställarorganisationerna, ett initiativ kallat ”anpassat regelverk”, som 

syftar till att ”tillåta välbeprövade metoder som används utomlands men inte får användas i Sverige 

på grund av regelverket”.  

En annan problematik där ansvaret ligger på beställarna och som samtliga poängterar är 

upphandlingsformens betydelse för främjandet av innovation. En informant anser att ”det händer 

ofta att den med lägst pris vinner, inte den med bäst lösning eller med de bästa förutsättningarna”. 

Likaså föreslår en annan att man oftare använder alternativa anbudsförfaranden, som möjliggör 

innovativa lösningar, och vidare att det ”kanske behövs möjlighet till att lägga patent på alternativa 

anbud”. En instämmer och nämner Sundsvallsbron som ett bra exempel där man lät 

totalentreprenören föreslå en lösning utan att denna utvärderades innan. Beställarna måste, enligt 

denne informant ”våga mer sådant, ge förutsättningar för innovation”.  

Mer innovationsfrämjande upphandlings- och entreprenadformer efterfrågas alltså av samtliga 

medverkande.  
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4.3 Upphandlings- och utförandekultur 

 

Samtliga intervjuade personer stämmer alltså in i bedömningen att det är nödvändigt, ur 

konkurrenshänseende och för att främja innovation, att diversifiera bedömningsgrunderna i att 

anbudsprocesserna.  

Det råder dock olika uppfattningar huruvida beställarorganisationernas uttalade mål om att utveckla 

upphandlingsformer som ger förutsättningar för bättre konkurrens verkligen satts i verket. Det alla 

kan konstatera är att det skett en anpassning av upphandlingsförfaranden för att bjuda in fler 

aktörer. Någon återkommer till det faktum att beställaren anordnade marknadsträffar i olika 

europeiska städer för att presentera stora kommande projekt för lokala entreprenörer och bjuda in 

dem att delta i upphandlingen. En informant tycker dock att själva anpassningen inte var helt 

konsekvent, eftersom utformningen av förfrågningsunderlagen och kontrakten i sig inte anpassats. 

Exempelvis författades all dokumentation på svenska, och svenska skulle också förbli kontraktspråk. 

”Det [var] som att bjuda hit [de utländska entreprenörerna] med armbågen” enligt honom.  

Likaså tycker en annan informant att det ännu alltför ofta händer att ”enbart den med lägst pris 

vinner”, vilket är just det branschen säger sig vilja komma ifrån. En informant tror att hotet om 

överprövningar utgör ett hinder för alternativa entreprenadformer.  

 

Men att det har gjorts ansatser, av olika anledningar, att förändra upphandlingsprocessen förnekas 

inte av någon. Bland annat har man, enligt flera, ändrat gränsdragningarna i entreprenaderna för att 

göra dem mer attraktiva för utländska företag. Beställarna har gått från ”styckade entreprenader till 

större och större projekt.” Och vidare har beställarna blivit ”bättre och bättre på att anpassa sig och 

ge konkurrensförutsättningar till utländska företag”. Att projektstorlek och utformning skulle ha 

bestämts med hänsyn till förmodade utländska anbudslämnare förnekas dock av en annan 

informant.  

På frågan om hur de utländska aktörerna kan ha påverkat denna förändring nämner alla att det var 

uppenbart att dessa företag hade ett annat arbetssätt än det gängse när de lämnade in sina första 

anbud. Som en informant sammanfattar det: ”Svenska upphandlingar blev en annorlunda upplevelse 

för [dem]”. En informant tycker att skillnaderna i upphandlingskulturen visade sig väldigt konkret vad 

det gäller anbudens form. ”Generellt sett såg man mycket mer genomarbetade anbud, mer 

professionella, med detaljerade genomförandebeskrivningar, etc… mer säljande, ” vilket samme 

informant bedömer kan bero på att dessa företag ”har varit med och tävlat på den internationella 

marknaden” på ett sätt som de svenska konkurrenterna inte gjort på sin hemmamarknad. På den 

punkten anser dessutom en annan informant att de ”svenska företagen har anpassat sig genom att 

till exempel ta hit kompetens från andra länder, i många fall egna medarbetare” verksamma i, eller 

med tidigare erfarenheter från utlandet. 

Vidare är flera måna om att nyansera påverkan av nya aktörer för upphandlingar. En informant som 

uppgav att beställarna anpassat projektstorlek och gränsdragningar och att ”drivkrafterna för de här 

förändringarna är att det ska bli intressant för de utländska företagen och [beställarnas] ambition att 
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få färre och färre gränssnitt att ansvara för” tycker dock att utvecklingen visserligen har ”påskyndats 

av de utländska entreprenörerna men [att] det hade skett ändå”. 

Utförandefasen är ett annat område där man konstaterar skillnader.  

Vad gäller kontraktsfrågor och relationerna med beställaren anser flera att de nya aktörerna hade en 

annan attityd än den gängse. En informant uttrycker att dessa ”kör på med sina lösningar, oaktat 

[beställarnas] krav”, vilket, enligt honom, ändrat tonläget och relationen med beställarna något. Han 

får medhåll av en annan som beskriver kontraktshanteringen som ”mer konfliktfylld eller mer 

formell”. En informant, som instämmer i beskrivningen, förklarar skillnaden så här: ”Sättet att 

hantera kontrakt är självklart för de som varit verksamma i Sverige länge. Utländska aktörer gör egna 

tolkningar, saknar den erfarenheten och ifrågasätter delar av avtalen, vilket skapar irritation hos 

beställaren”. Han anser vidare att parterna ”ibland hade behövt gå till skiljedom för att få prejudikat, 

lära ut till dessa entreprenörer vad som gäller”. En annan poängerar att flera stora kontrakt istället 

bytte ersättningsform till löpande räkning. En informant uppger att skillnaderna i bemötande har 

orsakat ”gnissel” bland övriga entreprenörer, som ”[känt] sig särbehandlade”. Men andra 

informanter nyanserar även denna bild, utan att förneka den, med att tiden och miljön också 

påverkat de utländska företagen. ”Kontrakthantering kräver lokalkännedom och lokalt skolade 

medarbetare”, vilket de nyetablerade företagen skaffade sig med tiden. 

Att just lokalkännedom kan vara av avgörande vikt för inköpsbeteendet, är en annan aspekt som lyfts 

fram under intervjuerna. I det här fallet uppges de nyetablerade företagen skilja sig från de 

inhemska, med att tänka mer i termer av projektbehov, till skillnad från vad någon beskriver som ett 

behov av att ”prioritera långsiktiga relationer med underentreprenörer och leverantörer”. Någon 

anser att de utländska företagen uppvisar ett ”tuffare inköpsbeteende”. Någon annan tycker att det 

är en fördel för dem att nyttja andra kanaler, även om de bara ”har den fördelen en kort tid. Efter 

något år anammas [modellen] av andra”.  

Flera informanter nämner hierarkiska strukturer inom företagen som en utmärkande egenskap hos 

de utländska aktörerna. Alla värderar dock inte effekterna av dessa strukturer på samma sätt. 

Omdömena varierar från att de utgör ett beklagligt avstånd mellan medarbetare till att de möjliggör 

snabba beslut.  
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5 Analys 

5.1 Prisbilden 

 

Den samlade erfarenhet som återges av informanterna bekräftar den förväntade effekten att ökad 

konkurrens, som i detta fall utgörs av utländska företag, lett till lägre anbudspriser. Alla uppger att de 

märkt av en sänkning av anbudspriserna åtminstone i ett inledande skede. Resultatet är därmed i 

linje med Li & Zhengs modell och empiri.  

Med det underlag som finns att tillgå går det förstås inte att urskilja etableringskostnaderna, men 

beställarorganisationerna verkar ha tagit hänsyn till att dessa har motsatt effekt eftersom flera har 

uppgett att beställarna anpassat projektens utformning till att ge de utländska företagen 

konkurrensförutsättningar för att delta i anbuden. Enligt Li & Zheng är detta dock ingen avgörande 

faktor för att prissänkningen skall få genomslag (se figur 4), eftersom ingångseffekten alltid är mindre 

än konkurrenseffekten. 

Dessutom tecknar intervjusvaren ett förlopp som är konsekvent med den beskriven av de Silva & al., 

nämligen att prissänkningseffekten är påtaglig men avtar med tiden, eller som i författarnas resultat, 

tenderar mot noll efter ett antal anbudstillfällen. 

Vad gäller kalkylkostnadernas påverkan som modellerats av De Silva & al är den än svårare att 

bedöma i vårt fall, och inga informanter identifierar detta som något som skulle påverkat priserna. I 

en kontext där mycket handlar om att öka utbudet förefaller ingen att se någon risk med ett för stort 

antal anbudslämnare. En informant nämner dock en potentiell problematik med att bjuda in 

entreprenörer att kalkylera och offerera egna lösningar utan garanti till ersättning eller ens skydd för 

dessa lösningar. Denne föreslår ett förfarande med möjlighet till patentskydd och ekonomisk 

ersättning. Detta anknyter till diskussionen om anbuds-, entreprenad- och ersättningsformer som vi 

återkommer till. 

Chaos resultat verkar däremot få stöd av uppgiftslämnarnas erfarenheter. En ökad riskbenägenhet 

tycks konstateras i ett inledande skede hos de utländska entreprenörerna, och det har även 

framkommit av intervjuerna att anbudspriserna kom att bli lägre, till och med utan vinstmarginal 

eller med förlust, medvetet eller ej. Det ska nämnas att perioden som behandlas, mitten av 00-talet, 

präglades av en lågkonjunktur i Tyskland och i de delar av Östeuropa där företagen som kom att 

etablera sig i Sverige (Bilfinger, Hochtief, Züblin och Strabag) hade sina huvudmarknader. Om man 

återgår till Chaos begrepp ”trängande behov av arbete” och ”riskbenägenhet” kan man där mycket 
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väl finna en förklaring till att dessa företag lyckades vinna anbud och därmed etablera sig i Sverige: 

Företag vars huvudmarknader var i recession kan antas ha varit i trängande behov av uppdrag, 

samtidigt som de har beskrivits som relativt riskbenägna. Enligt Chao kan dessa förväntas lägga 

väldigt låg eller negativ vinstmarginal på sina kalkylerade kostnader för att få sig tilldelat ett 

kontraktet.  

Men informanterna erkänner att belägg saknas för att dra alltför säkra slutsatser i denna fråga, dels 

genom att lyfta fram jämförelsestörande parametrar såsom tidpunkt, konjunktur, projekttyp, dels 

indirekt genom sitt ordval. Det är ”svårt att exakt se”, det är ”säkert så att…”, eller de är ”övertygade 

om att…”, vilket verkar vara uttryck för en tro snarare än en kunskap baserad på fakta. Samtidigt vore 

det fel att avvisa dessa omdömen som endast intuitiva, eftersom informanterna baserar sina svar på 

praktisk erfarenhet från marknaden. Vi kan därmed enbart konstatera att det inom ramen för denna 

studie inte går att kvantitativt verifiera dem. 

 

5.2 Etableringsprocess och innovationspåverkan 

 

Både Uppsalamodellen och Dunnings modell förutsätter att ett företag som etablerar sig utanför sin 

hemmamarknad har eller anser sig ha konkurrensfördelar jämfört med de befintliga företagen på 

den nya marknaden, och de anser sig också ha förmågan att överföra dem till denna nya marknad. 

Detta stämmer väl överens med vad som framkommit under intervjuerna. Att de utländska företagen 

hade tillgång till och erfarenhet av metoder som ingen svensk entreprenör hade lyfts fram, och deras 

förmåga att tillämpa dessa metoder på den svenska marknaden erkänns.   

En begränsning av förutsägelserna i Dunnings modells visar sig emellertid i empirin. Många utländska 

entreprenörer tycks ha etablerat sig tack vare fördelar – unika tekniska lösningar – vars behov är 

ytterst begränsade till en relativt liten marknad som Sverige. Även om man lyckades implementera 

innovationen i Sverige just den gången, vilket innebar en konkurrensfördel, vilka andra fördelar 

kvarstår när kommande projekt inte erfordrar denna unika lösning? Vilket incitament finns det för de 

inhemska företagen att ta till sig kunskapen och erfarenheten? 

Både när det gäller rena tekniska lösningar men även operativa förbättringar, tycks förändringar ha 

kunnat överföras till de svenska projekten och också, till viss mån, införts av andra aktörer på 

marknaden. Även detta är konsekvent med Dunnings forskning, som visar att fördelarna försvinner 

efter en tid då konkurrensen tar till sig dem, vilket nästan ordagrant påpekats av en informant. 

Man kan också skönja i svaren att det i Uppsalamodellens förklarade förlopp av successivt 

engagemang i marknaden, allteftersom företaget tar till sig kunskaper om den, stämmer med den 

utveckling som den svenska anläggningsmarkanden sett de senaste tio åren. Från att ha varit 

frånvarande i de innovationsfrämjande branschinstanserna märks nu gradvis fler och fler utländska 

företags deltagande. 

En för branschen betydande vinst, ur innovationssynpunkt, med nya företag är också, enligt Melitz, 

den indirekta effekten som dessa företags närvaro och verkan har på samtliga konkurrenter. Enligt 

författaren tvingas företagen att effektivisera, och de som inte lyckas med det blir utslagna. 

Resultatet visar att så är fallet med de svenska företagen, som har känt sig tvungna att ifrågasätta 



 
 

36 
 

sina metoder och arbetssätt, samt förbättra dem för att möta konkurrensen. Att något företag skulle 

ha slagits ut har dock inte nämnts.  

Intervjuerna bekräftar därmed att de processer som beskrivs inom ramen för litteraturgenomgången 

i allt väsentligt ägt rum, och att etableringen av utländska företag i Sverige lett till en ökad innovation 

inom branschen. 

5.3 Marknadsstukturer 

 

5.3.1 Konkurrens inom marknaden 

Konkurrens bland de nu verksamma företagen på marknaden tycks vara hård, enligt informanterna. 

Situationen har därmed ändrats jämfört med ingången av studieperioden, där ett litet antal stora 

inhemska företag konkurrerade om projekten.  

5.3.2 Beställarens förhandlingskraft 

Av intervjuerna är det uppenbart att beställarens roll är avgörande för marknadens förmåga att ta till 

sig de fördelar som man konstaterat finns i och med nyetableringar. Upphandlings-, kontrakts- och 

ersättningsform har lyfts fram som viktiga aspekter som kan både främja eller hindra att 

konkurrensen får effekter på hela branschen. Därmed bekräftas beställarmakten i denna bransch. 

Denna påpekades i kapitel 1 där förhållandena jämfördes med oligopsoni, men det som framgår än 

tydligare i intervjuerna är Trafikverkets normerande roll i branschen, med inflytande över både 

regelverk och entreprenadformer.  

Samtidigt begränsas, som Vilhemsson visat, denna största beställare av bestämmelserna i lagen om 

offentlig upphandling. Många uppger att upphandlingar med lägsta pris som enda bedömningsgrund 

förekommer alltför ofta för att innovations- och effektiviseringseffekter ska kunna komma 

marknaden tillgodo på ett optimalt sätt. Detta förknippas med hotet om överprövningar. 

Emellertid visar Trafikverket att det är medvetet om sin roll och sitt ansvar genom de olika initiativ till 

alternativa upphandlingsformer eller anpassade entreprenadgränser  och kan därmed anses ha 

ytterligare ökat förhandlingsstyrkan hos beställaren. 

5.3.3 Hot om substitut 

Vad gäller substitut kan nya tekniker anses ha antagits på marknaden i en, trots allt, relativt stor 

utsträckning, i ljuset av de hinder som generellt sett lyfts fram, nämligen beställarnas obenägenhet 

eller oförmåga att acceptera sådana samt regelverkets begränsningar. Dessa egenskaper nämns 

upprepade gånger, men samtidigt kan man konstatera i de exemplen som uppges att ett antal i 

Sverige obeprövade metoder accepterats av beställarna, och har ibland till och med inneburit avsteg 

från regelverket.  

5.3.4 Leverantörernas förhandlingsförmåga 

Här igen har regelverket en betydande påverkan genom att bestämma vilka produkter som är 

godkända, och hur egenskaperna ska verifieras, något som samtliga informanterna lyfter fram. Detta 

utgör i sin tur en inträdesbarriär i leverantörsledet som bidrar till att upprätthålla leverantörernas 

förhandlingsförmåga.  
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Det framkommer dock att, medan de inhemska företagen har varit måna om att skydda långsiktiga 

relationer med sina leverantörer så har utländska företag en mer projektbaserad syn på inköp, vilket 

innebär att förutsättningslösa förhandlingar genomförs vid varje enskilt projekt. Detta kan tolkas som 

att de gängse kanalerna ifrågasätts och de etablerade leverantörernas förhandlingskraft urholkas. 

5.3.5 Hot om nya etableringar 

Nya etableringar har bevisligen skett under denna period, och deras påverkan på 

marknadsstrukturen och maktförhållandena har varit föremål för detta examensarbete. I jämförelse 

med situationen i början av studieperioden, och i ljuset av det som framkommit i intervjuerna som 

genomförts och i analysen ovan, kan man konstatera att förhållandena idag är mindre gynnsamma 

för nya etableraringar, med större konkurrens, bibehållen eller utökad beställarmakt, även om hot 

om substitut och minskad leverantörsmakt kan mildra effekten. 

Hotet om ytterligare nya etableringar torde därmed vara mindre idag än det var för tio år sedan. 
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6 Diskussion 
 

6.1 Kostnadsfråga: en utmaning 

Av intervjuerna framgår det att, trots att alla har en tydlig känsla av att anbudspriserna påverkats 

nedåt av den större konkurrens som de utländska aktörerna orsakat, är underlaget för litet och, 

enligt vad informanterna vet, för litet undersökt. Samtliga uppger att de inte känner till någon 

kvantitativ studie som specifikt skulle ha undersökt konkurrensens påverkan på priser under denna 

tidsperiod (även om det finns rapporter som visar kostnadsutvecklingen inom branschen, se till 

exempel Trafikanalys, 2012). De ifrågasätter dessutom en sådan studies genomförbarhet eftersom 

man gick från en lågkonjunktur, i en tid då flera stora svenska bolag mer eller mindre hade dragit sig 

ut ur marknaden och då marknadens funktionssätt och innovationsförmåga ifrågasattes av en rad 

instanser, till en period med hög konjunktur, med fler deltagande, alltså inte enbart utländska bolag, 

och en tid då branschen startade en process för att adressera de dysfunktionella egenskaper som 

tidigare påpekats.  

Vidare kan man konstatera att det teoretiska samband som vi redovisar i denna uppsats är vida känt 

och knappt ifrågasatt. Det finns därmed anledning att anta att subjektiva bedömningar om 

prisutvecklingen i viss utsträckning påverkats av denna kunskap. 

De rapporter om kostnadsutveckling som finns motsäger nämligen bilden av att priserna skulle 

påverkats nedåt under en period då nya aktörer etablerade sig i Sverige (Trafikanalys, 2012, s. 29), 

men dessa ger å andra sidan inga indikationer på hur mycket olika parametrar skulle ha inverkat. 

Det finns därmed inget, annat än egna bedömningar, som belägger att den ökade konkurrensen 

skulle ha påverkat priserna. Detta ämne borde vara föremål för vidare undersökningar om branschen 

vill dra lärdomar av den senaste periodens förändringar.  

6.2 Upphandling, en process under omvandling 

Vidare har vi kunnat konstatera att branschen har en samsyn gällande de faktorer som främjar 

respektive hämmar innovation. Oenigheten, i den mån det finns en, avser huruvida 

beställarorganisationerna och regelverket förändras i tillräckligt stor utsträckning och i tillräckligt 

snabb täkt för att främja de förra och eliminera de senare. Det tycks finnas ambitioner och 

intentioner i branschen att använda sig mer av alternativa upphandlingsformer, samtidigt som 

många beklagar sig över att de traditionella formerna fortfarande dominerar. Det flera påpekar är att 

risken, trots de goda intentionerna, är stor att man återgår till traditionella förfaranden så fort ett 
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hinder – såsom tidsbrist eller hot om överprövningar – uppkommer. För att minimera denna risk bör 

beställarorganisationerna sträva efter att definiera långsiktiga ramar för sina upphandlingar i större 

utsträckning än idag. Trots detta, och oavsett om utvecklingen sker linjärt eller ej, verkar 

medvetenheten och samsynen i frågan så utbredd att det förefaller osannolikt att den redan 

påbörjade processen skulle avbrytas. 

6.3 Marknadskrafterna idag och morgondagens marknad 

Analysen av konkurrenskrafterna i kapitel 5 tar inte hänsyn till den kommande periodens 

specificiteter. 

Åsikten att konkurrensen skulle vara tillfredsställande delas exempelvis inte av författarna till 

konkurrensverkets utredning ”Entreprenadupphandlingar” (2014, s. 18).  

Om man extrapolerar konstaterandet ovan, att en innovations- och konkurrensfrämjande 

omvandling av upphandlingsprocessen pågår och kommer att fortsätta, innebär det att hotet om 

substitut ökar.  

Vi har också sett att gamla strukturer hos leverantörsledet, i allt väsentligt, består även om de i vissa 

fall har utmanats, och leverantörernas förhandlingsförmåga därmed kan ha minskat något. 

 

 

Figur 10 – Marknadsanalys 2015, egen bearbetning 
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Dessutom kan man konstatera att den svenska anläggningsmarknaden står inför betydande redan 

beslutade och finansierade investeringar, i en tid då övrig byggbransch redan befinner sig i en 

högkonjunktur. Detta samtidigt som andra marknader upplever en djup recession, framförallt i södra 

Europa.  

Sammataget gör dessa faktorer att hotet om nya etableringar är tillsynes större än det var runt 2005 

inför den senaste högkonjunkturen och den senaste ”vågen” av nyetableringar. 

Det förefaller därmed högst sannolikt att den process som studeras i denna uppsats, i en alldeles 

nära framtid upprepas med fler, nya aktörer, förmodligen från södra eller östra Europa. 
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9 Bilaga: Intervjufrågor 

 
1. Kort presentation av mig själv och ämnet med dess avgränsningar: 

En del stora utländska företag har de senaste åren etablerat sig på den svenska 

anläggningsmarknaden, syftet med denna studie är att kartlägga om dess inträde har 

förändrat branschen och på vilka sätt. 

2. Vad har du för roll i din organisation? 

Som stödfråga om personen inte utvecklar: Hur har din roll gett dig insyn i 

internationaliseringen av marknaden? 

3. Hur såg du och din organisation på möjligheten att nya utländska aktörer skulle 

komma in på den svenska marknaden, innan detta skedde? 

Stödfråga: Fanns det farhågor eller förhoppningar?(blir huvudfrågan till utländska företag) 

4. På vilket sätt tycker du att dessa företags närvaro kan märkas under 

upphandlingarna? 

Stödfråga: Har din organisation gjort anpassningar i upphandlingsskedet för att möta dessa 

nya aktörer? 

 

5. På vilket sätt tycker du att dessa företags närvaro kan märkas under byggprocessen? 

Stödfråga: Har din organisation gjort anpassningar i projekten för att möta dessa nya 

aktörer? 

 

6. På vilket sätt tycker du att dessa företags närvaro kan märkas i branschens 

innovationsprocess? 

 

7. Hur ser du på dessa företags närvaro och inflytande på anläggningsmarknaden i den 

närmaste framtiden? 

Stödfråga: Tror du att det kommer fler etableringar? Kommer påverkan att öka, eller bredas? 

 

Tilläggsfrågor om dessa inte avhandlats inom de tidigare frågorna: 

8. Hur har prisbilden påverkats? 

9. Hur har kulturella skillnader märkts? 

10. Hur har det arbetsrättsliga läget förändrats? 

11. Hur har arbetsmiljöfrågor påverkats? 

 

 


