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Sammanfattning 

Sedan efterkrigstiden har byggsektorn präglats av omfattande strukturella och affärsmässiga 

utvecklingar. Det är essentiellt för branschens aktörer att förstå dessa och dagens rådande 

utvecklingar eftersom förändringar på branschnivå implicerar förändringar relaterade till 

kommersiellt betydande faktorer som arbetskraft och konkurrensförmåga. Det är således 

studiens syfte att undersöka svenska entreprenadföretags förändrade roll genom att studera 

den strukturella och affärsmässiga utvecklingen i branschen med hänseende till: 

utvecklingen i entreprenadföretagens arbetssammansättning, aktuella affärsmässiga 

utvecklingar, den generella entreprenadens strukturella utveckling och hur detta påverkat 

konkurrenssituationen i branschen. 

 

Studien baseras på kvalitativa intervjuer med de större företagen och aktuella beställare 

samt underentreprenörer inom branschen vilket kompletteras med bearbetad offentlig 

statistik. Vidare grundas den teoretiska ramen i ett resurs- och 

transaktionskostnadsperspektiv.   

 

Resultatet av studien visar att kraven på tjänstemän generellt har ökat i entreprenaden på 

områden som administration, miljö, hälsa och säkerhet men även inom kommersiella 

områden som presentationsteknik och kundförståelse. Antalet tjänstemän har således ökat i 

samtliga av de större företagen. Samtidigt är det tydligt att antalet underentreprenörer i 

entreprenaden har ökat medan antalet yrkesarbetare anställda av huvudentreprenören 

minskat. Förändringen kan delvis förklaras i den starka konjunkturen samtidigt som en ökad 

användning av prefabricerade element, maskiner och teknik vilket inskränker mer på 

yrkesarbetarnas arbetspaket.  

 

En betydande affärsmässig förändring har skett varvid beställarrollen renodlats och där 

igenom en ökad användning av total- och funktionsentreprenader. De större företagen 

koncentrerar sina resurser till dessa projekt och bortser från direktprojekten vilket har 

öppnat upp marknaden för de mindre företagens markanta tillväxt.  

 

Den generella entreprenaden har således en större andel tjänstemän, en minskad andel 

egna yrkesarbetare och ett större antal underentreprenörer som utför en större andel av 

entreprenaden. Samtidigt har det fogats ett mer samverkande förhållande mellan 

huvudentreprenören och beställaren där projektering ofta tillfaller entreprenören. Dessa 

förändringar indikerar ett högre konkurrensläge eftersom företagsstorleken blir mer 

homogen på marknaden samtidigt som antalet företag i byggbranschen växer snabbare i 

genomsnitt än övriga näringsgrenar. Vidare ökar även den internationella konkurrensen, 

arbetskraft och antalet företag, vilket i framtiden bedöms bli en avgörande faktor.  

 

Nyckelord: Entreprenad, Tjänstemän, Yrkesarbetare, Underentreprenör, Kontraktering.       
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Abstract 

The construction industry has been characterized by extensive structural and commercial 

developments since the post-war period. It is essential for the industry’s operators to 

understand these developments since change at industry-level implies commercial changes 

related to significant determinants, e.g. workforce and competition. Thus, this thesis aims to 

investigate Swedish construction firms’ change of role by studying structural and commercial 

developments examining: workforce composition developments in construction firms, 

current commercial developments, structural developments in general contracts and the 

effect it has on competitiveness in the industry. 

 

This thesis is based on qualitative interviews with larger construction firms, topical clients 

and sub-contractors in the construction industry and also processed public statistics. The 

theoretical framework is built on a Resource Based View and a Transaction Cost Economics 

perspective. 

 

The results show that the requirement on clerks has generally increased in contracts in areas 

such as administration, environment, health and safety and also in commercial areas as 

presentation technology and customer understanding. The number of clerks has increased in 

the bigger construction firms and the number of sub-contractors has increased in contracts 

while the number of professional workers has decreased. The development can be explained 

by the positive economic situation in the industry while the use of prefabricated elements, 

machines and technology limits the professional workers work packages. 

 

One of the commercial developments is that the topical client’s roles has been unmitigated 

and with that change an increase in the use of total- and performance contracts. The bigger 

construction firm focuses their resources on these projects and disregards the direct project 

which opens the door for smaller firms to grow.  

 

General contracts have a higher share of clerks, a smaller share of professional workers and 

a higher number of sub-contractors that performs a larger share of the contract. This implies 

a cooperative relationship between the main contractor and topical client and the design is 

often performed by the contractor. 

 

The developments indicate a more competitive market since the firm size is more 

homogeneous while the number of firms in the construction industry is increasing faster 

than other industries. The international competition is also increasing, both with regards to 

labor and firms, which will be a deciding factor for the future of the industry. 

 

Keywords: Contract, Clerks, Professional worker, Sub-contractors, Contracting.  
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1. Inledning 

I detta kapitel beskrivs studiens bakgrund samt målformulering som behandlar förändringar i 

byggbranschen samt strukturella- och affärsmässiga utvecklingar. Dessutom behandlas 

forskningsfrågor och syfte. 

1.1 Förändring i byggbranschen 

Sedan efterkrigstiden har byggsektorn präglats av omfattande strukturella förändringar, inte 

minst under lågkonjunkturen 1993-1995 som anbringade en kraftig minskning av 

byggverksamheten. Marknadens karaktär innan denna period var betydligt mer homogen än 

idag med avseende på företagens storlek. Den svenska byggbranschen toppades av tio 

större företag följd av både mellanstora företag och egenföretagare. Totalt sett fanns det 23 

500 byggentreprenadföretag vilket kom att reduceras till 18 000 efter perioden (SOU, 2002). 

Andelen egenföretagare ökade markant medan de större byggentreprenörerna som NCC 

och PEAB köpte upp flera mindre entreprenörer vilket framkallade ett mer heterogent 

marknadsläge med fyra dominerande företag, JM, Skanska, NCC och Peab. I början av 2000-

talet utgjordes, av samtliga byggföretag, 99 % av 50 eller färre anställda (SOU, 2002). Det 

etablerades således ett hålrum i marknaden mellan de mindre och större företagen vilket 

banade vägen för dagens marknadssituation. En situation där ett fåtal rikstäckande 

byggföretag med hjälp av egna resurser och tillsammans med underentreprenörer kan 

producera byggnadsverk mot beställning (Nilsson, 2006). 

1.2 Förändrad branschstruktur och internationalisering 

Det är påtagligt att byggföretagen har genomgått internt strukturella- likväl 

affärsverksamhetsförändringar till följd av en förändrad marknad. Anledningar till att 

kontraktera är framförallt kostnadsbesparing men även värdeskapande i form av högre 

kvalitet och transferering av expertiskunskaper (Stauss och Jedrassczyk, 2008). Det gör även 

att företaget kan fokusera mer på kärnverksamheten och få ökad tillgång till den senaste 

teknologin vilket ger fler konkurrensfördelar (Tanriverdi, Konana och Ge, 2007). Ökad andel 

kontraktering kan även leda till etiska och ekonomiska ställningstaganden som kan vara 

riskfyllda eftersom kontrollen av de kontrakterade funktionerna hamnar utanför företaget 

och det uppstår således ett beroende av underentreprenörer (Haylock, 2006). Byggsektorns 
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privata upphandlingar av underentreprenörer överstiger 4-7 % av byggföretagens 

årsomsättning (Nilsson, 2006), samtidigt som byggsektorn tillhandahåller omkring 10 % av 

svenska förvärvsarbetare. Instabiliteten på marknaden ses ofta som den primära orsaken till 

varför underentreprenörer används i allt större omfattning (McWilliams and Gray, 1995). 

Efterfrågan på marknaden är hög och det influerar en ökning av företag i byggbranschen 

som tillkommit. Företag som bygger men även företag som arbetar med tjänster kring själva 

byggandet ökar (Johansson, 2017). Även internationella företag introduceras på marknaden 

mer på senare tiden (Månsson, 2016).  Att fler företag tillkommer influerar strukturella 

förändringar som påverkar de olika aktörerna olika och att konkurrensen påverkas.  

Alla branscher förändras på grund av olika händelser och utvecklingen i byggbranschen har 

under de senare åren gått mot ett mer kostsamt byggande.  Byggbranschen står inför stora 

utmaningar som kan kopplas till att konkurrensen i branschen är för låg (SOU, 2002).   I 

samband med dessa utmaningar står byggbranschen i helhet inför förändringar vilket 

kommer att påverka samtliga av branschens aktörer och det är essentiellt för branschens 

aktörer att förstå de rådande förändringarna. Detta eftersom förändringar på branschnivå 

implicerar förändringar relaterade till arbetskraft och arbetsmarknadens parter. 

1.3  Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka svenska entreprenadföretags förändrade roll 

under början av 2000-talet genom att studera den strukturella och affärsmässiga 

utvecklingen i byggbranschen och själva entreprenaden.  

1.4  Frågeställningar 

Affärsmässiga och strukturella förändringar är successiva och utdragna under längre 

perioder, de på så sätt väl begrundade och påverkar flera aktörer. Det är således denna 

studies mening att svara på följande forskningsfrågor:  

 

 Hur har de strukturella utvecklingarna med avseende på tjänstemän- och 

underentreprenörssammansättningen i svenska entreprenadföretag förändrats? 

 

 Vilka affärsmässiga utvecklingar har skett som påverkar byggbranschen idag? 
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 Hur har de svenska entreprenaderna strukturellt förändrat sig till följd av de 

utvecklingar som skett? 

 

 Vad innebär dessa affärsmässiga och strukturella utvecklingar för 

konkurrenssituationen i byggbranschen? 

 

1.5  Rapportdisposition 

I kapitel 1 beskrivs studiens bakgrund samt målformulering som behandlar förändringar i 

byggbranschen samt strukturella- & affärsmässiga utvecklingar. Rapportens syfte och 

frågeställningar redogörs också i detta kapitel.  

 

I kapitel 2 behandlas relevanta teorier till studien. Kapitlet representerar den litteraturstudie 

som gjorts. Teoretiska resonemang och begrepp presenteras och teorierna som behandlas 

är Resursbaserat perspektiv och Transaktionskostnadsperspektiv. 

 

I kapitel 3 presenteras studiens arbetsmetoder för att uppnå forskningsprojektets mål. Det 

behandlar datainsamling, urval av studerade företag samt forskningsmetodik. 

 

I kapitel 4 presenteras insamlade data från intervjuer sammanfattat och den bearbetade 

statistiken med hänseende på studiens forskningsfrågor. Varje intervjubaserad underrubrik 

följs av en underrubrik grundad i statistik som stödjer insamlade data. Områden som 

behandlas är utveckling av beställarrollen, utveckling av kompetenskrav, utveckling av 

entreprenaden och projektvis upphandling och ramavtal. Dessutom behandlas utveckling av 

konkurrenssituationen, förändrad marknad samt systematisering och standardisering. 

 

I kapitel 5 analyseras det empiriska materialet som presenterades i kapitel 4 med hjälp av de 

teorier som presenterats i kapitel 2. Områdena som behandlas är arbetssammansättning, 

affärsmässiga förändringar, entreprenadens förändrade struktur samt förändrad 

konkurrenssituation.  
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I kapitel 6 besvaras de fyra forskningsfrågorna som utformades för att uppnå studiens syfte. 

Områdena som behandlas är strukturell utveckling, affärsmässiga förändringar, strukturell 

anpassning i entreprenaden och konkurrenssituationen. Avslutningsvis diskuteras resultaten 

och rekommendationer till utvecklingsarbete samt framtida forskning presenteras. 
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2. Teori 
I detta kapitel behandlas relevanta teorier till studien. Avsnittet behandlar den 

litteraturstudie som gjorts och syftar till att ge läsaren en teoretisk bakgrund till 

undersökningen. Här presenteras teoretiska resonemang och begrepp som studien har valt 

att utgå ifrån och baseras på relevant forskning inom området. Teorier som behandlas är 

resursbaserat - och transaktionskostnadsperspektiv. Utöver de centrala teorierna har även 

vitala koncept medtagits för att stödja den teoretiska ramen. Dessa är begrepp som 

förstudie, projektering, upphandling, ramavtal, projektvis upphandling, upphandlingsformer 

och partnering.  

2.1 Kärnverksamhet och kärnkompetens 

Kärnkompetens är ett koncept som underlättar då verksamheters olikheter ska jämföras. 

Organisationer med ett större antal verksamheter har begränsad flexibilitet och svårigheter 

kan uppstå då effektivare arbetsmetoder ska implementeras. Att fördela resurser 

fördelaktigt mellan verksamheterna försvåras som en följd av att organisationen har flera 

fokusområden. Möjligheten att utveckla djupare kunskap och förståelse inom ett 

fokusområde försvåras också då resurser inte investeras för att utveckla kompetensen, 

genom metoder såsom forskning. De riskerar att bli utkonkurrerade av organisationer med 

få verksamheter och med en tydlig prioritering av kärnverksamheten (Mclvor, 2009). Ett 

företags förmåga att konkurrera på marknaden riskerar således att försämras då aktiviteter 

inom kärnkompetensen outsourcas eftersom kunskaper och kompetens som saknas inte 

tillkommer internt eller underhålls (Prahalad och Hamel, 1990). Long och Vickers-Koch 

(1995, s.13) definierar kärnkompetens som;  

“...de mest kritiska och mest utslagsgivande resurser ett företag förfogar över, 

och som är svårast för andra att kopiera när den i ett antal processer kopplas 

ihop med de relevanta strategiska mål som företaget strävar mot”. 

Kärnkompetensen beror av företagets kompetenser, kunskaper och resurser. Då dessa 

kombineras väl har företaget goda förutsättningar för att skapa effektiva processer och 

underhålla dessa.  
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En kompetens kan tolkas som den mänskliga förmågan att hantera resurser och kunskaper 

vilket realiseras när aktiviteter utförs, där aktivitet syftar på en serie handlingar riktade mot 

ett definierat ändamål. Ett företag är alltså kompetent om dem kan utföra de arbeten som 

de erbjuder och dess kunder efterfrågar. 

 

Kunskaper delas in i fem kategorier och hur de värderas styrs av förhållandet till företagets 

kärnverksamhet (Axelsson, 1998); 

 Tekniska kunskaper, exempelvis teknologiska verktyg. 

 Kunskap om att föra forskning och utveckling, exempelvis möjligheten till att föra 

laborationer och undersökningar. 

 Kunskaper om metoder och arbetssätt, exempelvis förmågan att samarbeta och 

kommunicera med externa parter.  

 Kunskaper om metoder och kunskaper för lärande, exempelvis förmågan hos 

organisationen att använda nya kunskaper i praktiken.  

 Individburna kunskaper, exempelvis specialistkunskaper. 

 

Dessa kunskapsslag kontrolleras genom att ingå i företagets strukturkapital och på så vis 

finns de inlagrade i rutiner och anseende. Men kan även tillgängliggöras genom samarbete 

och uppköp (Ibid). 

 

Ett företags resurser kan delas in i materiella resurser, personella resurser och immateriella 

resurser. Kravet för att resurserna ska ingå i kärnkompetensen är att dessa är värdefulla, 

kritiska och utslagsgivande. Ett företag kan äga resurser eller köpa dem på marknaden via 

kontrakt med externa parter för att få tillgång och kontroll över dessa.  

 

Större organisationer kan fördelaktigt välja att outsourca de aktiviteter som ligger utanför 

dess kärnområde och istället fokusera resurser på sin kärnkompetens för att uppnå 

konkurrensfördelar gentemot marknaden. De bör då kontraktera de företag som har 

aktiviteten som sin kärnkompetens. 

 

6 

 



20 

 
Chalmers, Bygg- Och Miljöteknik, Kandidatarbete BMTX01-17-80 

2.2 Outsourcing 

Outsourcing är den trend som beskriver hur företag utför aktiviteter med extern arbetskraft 

istället för att utföra den med intern arbetskraft. Således är en definition av outsourcing som 

anses relevant för denna studie;  

”Outsourcing föreligger när ett företag anlitar en leverantör för att utföra en 

aktivitet som tidigare utförts i egen regi” (Bengtsson, Berggren och Lind, 

2005, s.11)”. 

Van Weele (1994) delar upp outsourcing i två olika typer, integrerad och splittrad. Integrerad 

outsourcing är sammansatta aktiviteter och hela dess funktion koordineras av upphandlad 

aktör. Splittrad outsourcing är aktiviteter som är partiellt uppdelade och koordineringen av 

aktiviteter leds av upphandlande aktör. 

2.2.1 Möjligheter med outsourcing 

Med outsourcing som verktyg rör sig företagen mot en struktur som tillåter mer 

koncentrerade satsningar i de områden som bidrar till företagets konkurrensfördelar. Längs 

med vägen har företaget möjlighet att skapa ömsesidigt beroende relationer med 

specialiserade leverantörer som kan utföra de processer som företagen saknar kompetens 

eller resurser för att upprätthålla. Leverantörerna konkurrensutsätts som en följd av att fler 

leverantörer besitter den specifika kunskap som krävs för att utföra den berörda processen 

vilket tillåter företag att köpa in aktiviteten billigare än vad det kostat att utföra den internt. 

Vidare förekommer det ett beroende av underentreprenörer som kan medföra förseningar i 

produktion, vid bland annat sociala och legala konflikter. Även koordineringsproblem 

uppstår vid fler aktörers inblandning i processen. En stor del av outsourcing handlar sålunda 

om att öka lönsamheten genom att sänka kostnaderna samt att den tid och de resurser 

företaget besparar med kontraktet kan användas för att utveckla och effektivisera de 

processer som sker inom kärnverksamheten (Corbett, 2004). Trender inom byggbranschen 

förändras och det är därför fördelaktigt att resurser och kunskaper integreras mellan aktörer 

vid outsourcing. Samarbetet utvecklar betydande teameffekter, de individburna 

kunskaperna och ger en branschkännedom (Axelsson, 1998).  
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2.3 Resursbaserat perspektiv 

Det resursbaserade perspektivet, motsvarande engelska Resource Based View (RBV), är ett 

framväxande synsätt som inriktar sig på sambandet mellan företagets resurser och 

företagets konkurrensfördelar. I teorin om RBV ses företaget som en uppsättning av 

tillgångar och resurser som har möjlighet att leda företaget mot överlägsen prestanda och 

varaktiga konkurrensfördelar om de tillämpas på ett särskiljande sätt. Anhängare till denna 

uppfattning hävdar att företagsstrategier huvudsakligen bör bestämmas utifrån sina interna 

resurser såsom tillgångar, förmågor och intellektuellt kapital snarare än yttre faktorer som 

marknadsmöjligheter (Jurevicius, 2013). Det är därför viktigt för företagen att granska sig 

själva för att se vilka resurser som finns tillgängliga och därifrån upprätta 

konkurrensstrategier för lämpligt vald marknad. 

 

Alla resurser har inte potentialen att bidra till varaktiga konkurrensfördelar. Inledningsvis i 

teorin om RBV görs antagandet att heterogenitet och immobilitet måste förekomma bland 

företagens resurser. Med exakt samma mängd resurser och strategiskt kapital av samma 

karaktär utan någon form av isoleringsmekanism mellan företagen skulle implementerade 

strategier bli allt för enkla för konkurrenterna att vidta. Utan ovanstående kriterium hade 

företagen således utvecklats på samma sätt och i exakt samma utsträckning vilket resulterar 

i att ingen part har möjligheten att behålla sina konkurrensfördelar på marknaden (Barney, 

1991). 

2.3.1 Resursernas egenskaper 

Vidare kan företagets resurser bidra till varaktiga konkurrensfördelar om och endast om de 

besitter följande fyra egenskaper; de ska vara värdefulla, sällsynta, icke imiterbara och icke 

utbytbara. För att en resurs skall klassas som värdefull måste den bidra till företagets 

förmåga att utveckla och genomföra strategier som förbättrar dess verkningsgrad och 

effektivitet. Resursen måste också vara av värde i den mening att den utnyttjar möjligheter 

och neutraliserar hot i företagets omgivande miljö (Barney, 1991). Ett sätt att avgöra om 

företagets resurser är värdefulla och genererar konkurrensfördelar är att undersöka 

företagets ekonomiska prestation. Att använda resurser för att ta vara på möjligheter och 
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neutralisera hot resulterar generellt sätt i ökade intäkter eller minskade nettokostnader 

(Barney och Hesterly, 2008). 

 

För att resursen ska bidra till varaktiga konkurrensfördelar måste den också vara sällsynt 

bland företagets nuvarande och potentiella konkurrenter. Om fler företag besitter samma 

värdefulla resurs kan denna utnyttjas på samma sätt vilket resulterar i att fler företag 

implementerar liknande strategier. Däremot behöver resurser som är värdefulla inte ses 

som betydelselösa bara för att de är vanliga på marknaden. Dessa resurser kan istället 

användas för att säkerställa företagets överlevnad under förutsättning att jämlik konkurrens 

råder på marknaden. Då fler företag besitter samma värdefulla resurs minskar sannolikheten 

att någon av dem erhåller några konkurrensfördelar (Barney, 1991).   

 

När ett företag besitter en unik resurs, i det hänseende att den är värdefull och sällsynt 

bland andra företag, är det viktigt att den inte kan nås av andra aktörer på marknaden. För 

att kunna erhålla varaktiga konkurrensfördelar krävs det således att resursen inte kan 

imiteras av andra företag. För att undvika imitering måste konsekvenserna för imitationen 

medföra stora nackdelar för konkurrenten, exempelvis att det blir extremt kostsamt att 

införskaffa och utveckla samma resurs. Annars ökar risken att fler företag kopierar resursen 

och jämnar ut konkurrensen på marknaden (Ibid). 

 

Det sista kravet är att det inte får finnas några strategiskt ekvivalenta resurser som andra 

företag kan nyttja för att uppnå samma ändamål. Även om det är svårt att helt och hållet 

imitera ett annat företags resurs går det oftast att hitta liknande ersättningar som gör det 

möjligt för andra företag att implementera samma strategier. Om företaget besitter en unik 

resurs som inte går att imitera eller ersätta med något likvärdigt anses resursen kunna bidra 

till varaktiga konkurrensfördelar (Ibid).     

2.3.2 Outsourcing ur ett resursbaserat perspektiv 

Baserat på RBV bör företag fokusera sina resurser på de kärnkompetenser som har klara 

fördelar gentemot sina konkurrenter och som erbjuder ett unikt värde till sina kunder. När 

en aktivitet inom företaget saknar nödvändiga resurser och inte bidrar till någon 

konkurrensfördel borde aktiviteten outsourcas vilket tillåter företaget att fokusera mer på 
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utveckling av kärnverksamheten. Vid outsourcing föreligger också en viss risk att företaget 

exponeras för läckage av konfidentiell information, till exempelvis kunskap som inte är 

patenterbar. För att undvika förluster av sådan kunskap och utförandet av omfattande 

skyddsåtgärder läggs således varor och tjänster endast ut på entreprenad inom områden där 

kunskapen är säker. Om risken anses vara för stor fortsätter företagen att driva aktiviteten 

internt (Widener och Selto, 1999). 

        

En viktig fråga kring RBV är hur företagets förmågor bidrar till utvecklandet av 

konkurrenskraft och prestanda. Detta kan besvaras genom att företaget jämför sin interna 

kompetens med konkurrenternas. Beslutet om att outsourca baseras således på företagets 

förmåga att investera i utvecklingen av en viss kompetens. Då företaget upplever att 

kärnverksamheten saknar de resurser som krävs för att utveckla kompetensen inom en viss 

aktivitet i jämförelse med konkurrenterna bör beslutet om att outsourca aktiviteten 

övervägas (Mclvor, 2009). I extrema fall kan företaget bli en så kallad virtuell organisation 

som enbart internaliserar värdefulla delar i kedjan som bidrar till konkurrensfördelar och 

outsourcar allt annat (Widener och Selto, 1999). 

2.4 Transaktionskostnadsperspektiv 

Transaktionskostnadsperspektivet kommer ifrån den engelska teorin om Transaction Cost 

Economics (TCE). Den teoretiska begreppsramen grundar sig i antagandet att det uppstår 

transaktionskostnader när företag väljer att organisera aktiviteter externt istället för att 

genomföra aktiviteten internt (Axelsson, 1998). 

 

TCE syftar till att operationalisera företaget som en uppsättning av interna och externa 

aktiviteter där transaktioner antingen förekommer internt inom företaget eller externt till 

marknaden. De externa aktiviteterna medför transaktionskostnader vilka delas upp i 

sökkostnader, förhandlingskostnader och kontrollkostnader (Cooter och Ulen, 2016). 

Utvärdering av alternativ, schemaläggning av aktiviteter, övervakning av prestanda och 

upprättande och kontroll av kontrakt är således exempel på transaktionskostnader. 
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2.4.1 Outsourcing ur ett transaktionskostnadsperspektiv 

Vid kontraktering tillkommer transaktionskostnader och eftersom outsourcing syftar till att 

öka lönsamheten kan TCE användas för att förklara några faktorer som påverkar hur företag 

använder outsourcing. Teorin om TCE utgår ifrån att människan är bundet rationell och 

opportunistisk, vilket grundar sig i psykologiska antaganden om människans natur 

(Williamson, 1985). Vid en fullständig grad av rationalitet, besitter individen fullständig 

information, vilket förbättrar förutsättningarna att välja det optimala handlingsalternativet 

vid framtida händelser. När individen finner sig med en begränsad grad av rationalitet finns 

ofullständig information, vilket hämmar möjligheten att förutse framtida händelser. 

Därigenom uppstår det transaktionskostnader till följt av att mer tid- och resurser krävs för 

informationssökning samt planering av själva transaktionen (Anderson, 1992).  

 

Begreppet opportunism redogör för att individer vill maximera sin egennytta (Williamson, 

1975). Till exempel genom att ena parten med hjälp av fyndighet och förslagenhet eller med 

bedrägligt förfarande försöker vinna ekonomiska fördelar gentemot den andra vilket kan 

leda till ojämlika villkor mellan parterna. Eftersom transaktionskostnaderna även innefattar 

kostnader för att skriva och genomföra kontrakt och därmed förhindra förlust av 

ekonomiska värden till motparten kan opportunism ge upphov till transaktionskostnader 

(Anderson, 1992). Ett opportunistiskt beteende kan förhindras genom väl utformade 

kontrakt vilket kan medföra ökade förhandlingskostnader.  

 

Andra påverkande faktorer är de egenskaper som kännetecknar själva transaktionen. 

Osäkerhet som förknippas med transaktionen, resursernas grad av tillgångsspecificitet som 

ingår i transaktionen och med vilken frekvens transaktionen upprepas (Williamson, 1979). 

Osäkerheten i samband med transaktioner är starkt kopplat till den begränsade 

rationaliteten, särskilt då plötsliga förändringar uppstår, antingen inom tekniken eller på 

marknaden. Oförutsägbara händelser eller ökad komplexitet kan orsaka svårigheter vid 

övervakning av prestanda och genererar ofta ett ökat behov av styrning för att dämpa risken 

att övervakningsproblem utnyttjas av en transaktionspartner. En högre grad av osäkerhet på 

marknaden innebär också att mer tid och resurser bör läggas på informationssökning, till 

exempelvis om en viss funktion eller aktivitet i verksamheten ska ges ut till en annan aktör. 
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Det försvårar också företagets anpassning och planering vilket medför ökade 

transaktionskostnader (Dekker, 2008). 

 

Frekvensen i samband med transaktioner menar i vilken omfattning transaktioner upprepas 

mellan parter. Transaktioner är antingen tillfälliga eller återkommande. För att möjliggöra en 

högre frekvens krävs att transaktioner involverar samma partner med liknande villkor under 

en längre tidsperiod. En sådan form av samarbete leder ofta till att parterna upprättar någon 

form av struktur eller rutin gällande transaktioner som med tiden kan leda till sänkta 

transaktionskostnader (Williamson, 1979). Tillit är således en viktig aspekt för att bygga en 

sådan relation och förenkla en ökad transaktionsfrekvens.  

 

I samband med en överenskommelse eller kontraktering av specifik resurs blir resursen 

transaktionsspecifik, också kallat beroende. Beroende resurser kan inte användas eller 

överföras till en annan funktion eller aktivitet utan värdeförlust. En resurs beaktas som 

oberoende om den kan frigöras ur transaktionen och användas eller omplaceras utan 

värdeförlust. Transaktioner med transaktionsspecificitet karakteriseras av att den ena parten 

genom den transaktionsspecifika resursen blir bunden till den andra. Det kan också 

förekomma att enbart den ena parten delvis eller helt binds till den andra vilket ger upphov 

till opportunism. Ett exempel är då ena parten gör investeringar i specifika tillgångar vilket 

leder till att denna blir sårbar för aktioner från den andra parten (Anderson, 1992).  

 

En tillgång som vanligen diskuteras är de relationsspecifika tillgångarna. Dessa innefattar 

bland annat human specificitet vilket innebär att medarbetarna har specifika erfarenheter 

och kunskaper som transaktionen är beroende av. Vid transaktioner med en eller flera 

relationsspecifika tillgångar ökar förhandlingskostnaderna då kontrakt blir komplexa att 

skriva. Förekomsten av omförhandlingar ökar och kan resultera i förseningar och avbrott 

(Besanko, Dranove, Shanley och Schaefer, 2013).  

 

TCE kan användas som ramverk då aktiviteter ska fördelas mellan vilka som kommer att 

utföras internt och vilka som kommer att utföras externt. En transaktion med en extern 

underleverantör som utmärks av en hög frekvens, betydande osäkerhet och många 

relationsspecifika tillgångar är fördelaktig att utföra internt, genom att internalisera 
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aktiviteten i den egna verksamheten. Då ovanstående faktorer har låg inverkan på 

transaktionskostnader är företag benägna att använda sig av marknaden (Williamson, 1985). 

2.5 Entreprenadprojekt 

Byggbranschen är en projektbaserad industri som kontinuerligt strävar efter att effektivisera 

processer inom samtliga områden industrin berör. Standardkontrakt, standardprocesser och 

standardisering av utföranden har därmed utvecklats och utnyttjas idag av samtliga aktörer 

på marknaden. De processteg som är standardiserade för entreprenadprojekt är förstudie, 

projektering, upphandling, genomförande och slutligen underhåll (Höök, 2005), se figur 1. 

Uppsatsen fokuserar på processerna projektering, upphandling och genomförande, vilka 

påverkar studiens syfte i större utsträckning.  

 

 

 

2.5.1 Förstudie och projektering 

Det första skedet i processen kallas ofta förstudie och ska genom en 

behovsutredning tydliggöra för beställare om projektet bör realiseras eller inte. Om 

entreprenadprojektet realiseras inleds projekteringen med en kravformulering som 

beskriver tekniska och funktionella krav som entreprenaden syftar till att uppnå. Det andra 

skedet i projekteringen är det arbetet som leder till bygghandlingar. Administrativa 

föreskrifter, detaljerade ritningar av konstruktion, arkitektonisk utformning, el, VVS och 

mark samt beskrivningar av dessa är de uppgifter en bygghandling ska innehålla (Hansson, 

2013). Beställare som saknar kompetens för att utföra grundläggande undersökningar, 

projekteringar eller upprätta ett förfrågningsunderlag kan tillgängliggöra kompetensen 

genom att anlita konsulter med specialistkompetens inom områden som arkitektur, 

konstruktion, VVS-installationer och geoteknik. 

Inför upphandling av entreprenör ska entreprenaduppdraget beskrivas i ett 

förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlaget förväntas ge anbudsgivaren en korrekt 

Figur 1. Schematisk figur över entreprenadprojektets processteg. 
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formulerad och utförlig bild av åtagandet samt innehålla en beskrivning av de 

utvärderingskriterier beställare valt att använda vid jämförande av anbud (Höök, 2005). 

Uppnådd konkurrensutsättning mellan anbudsgivare beror av hur attraktivt projektet är för 

anbudsgivare och vilken konjunktur som råder på marknaden, vid högkonjunktur är 

konkurrensen mindre än vid lågkonjunktur. Konjunkturen medför därför variationer i 

prisnivå för arbetskraft, materialkostnader samt tillgång till kompetens och 

underentreprenörer. Konjunkturen som är rådande på den svenska marknaden motsvaras 

inte nödvändigtvis av den internationella marknaden vilket påverkar upphandling av större 

projekt i högre utsträckning än vid upphandling av mindre projekt då beställare är mer 

benägna att använda sig av den lokala marknaden vid mindre projekt (Albåge, Bennhult och 

Gunnarzon, 2011).  

En anbudsräkning för entreprenaduppdrag är både omfattande och kostsam, anbudsgivare 

jämför därför möjligheten att vinna anbudet med förväntad anbudsräkningskostnad innan 

kalkylering utförs. Kostnaden ersätts inte nödvändigtvis av beställaren vilket kan medföra 

svårigheter för mindre företag att fördela resurser. Lämnade anbud som inte medför 

kontraktering är således en ekonomisk förlust. Vanlig förekommande är att 

annonseringstiden för anbud är kort och kalkylatorer måste därför ha god kännedom av 

tidsåtgång för anbudsräkning för att minimera risken för att missa annonsens deadline. 

Likaså är krävs en god uppfattning om uppdragets utförande med avseende på material- och 

tidsåtgång för genomförande för att säkerställa lönsamhet då fast pris ska lämnas i anbudet. 

Korta anbudstider beror på att beställare strävar efter att entreprenaduppdrag ska 

upphandlas och genomföras effektivt för att minska projektets totalkostnad och tidsåtgång 

(Liman, 1995). Anbudsgivaren är skyldig beställaren att anbudet kommer att medföra en 

fullständig entreprenad som uppfyller förfrågningsunderlagets funktionskrav (Hedberg, 

2013). 

2.5.2 Upphandling  

Upphandling är den process som knyter projektörer, entreprenörer och leverantörer till 

projektet. Krav på upphandlingsförfarandet skiljer för privat upphandling och offentlig 

upphandling. Privat upphandling präglas generellt av mindre krav på formaliteter i 
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jämförelse med offentlig upphandling. En följd av det är att Byggandets kontraktskommitté 

istället upprättat standardavtal ”Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings-, och 

installationsentreprenader” för den svenska marknaden. AB 04 är standardavtalet med 

bestämmelser för utförandeentreprenader och ABT 06 gäller för totalentreprenader. För 

konsulter har standardavtalet ”Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- 

och ingenjörsverksamhet” ABK 09 upprättats och bestämmelserna kan appliceras från 

idéstadiet till slutförande detaljprojektering.  Byggandets kontraktskommitté har 

representanter från både beställar- och entreprenörssidan och bestämmelserna har syftet 

att öka säkerhet och förutsägbarhet gällande innehållet i specifika avtal och är de vanligaste 

riktlinjerna som förekommer inom den svenska byggsektorn (Hedberg, 2013). 

 

För offentlig upphandling gäller lag om offentlig upphandling, LOU. Lagen har som syfte att 

reglera myndigheters agerande vid upphandling av tjänster, varor samt byggentreprenader 

och ställer därför krav på att kommunala myndigheter, landsting och statliga myndigheter 

vid upphandling ska agera affärsmässigt och behandla anbudsgivare rättvist (Hedberg, 

2013). LOU innefattar nationella- och direktivstyrda regler.  Vilka regler som ska tillämpas 

beror av kontraktets storlek och typ av upphandling. 

2.5.3 Ramavtal och projektvis upphandling 

Upphandling av entreprenader kan ske projektvis eller genom ramavtal. De juridiska 

skillnaderna av offentlig upphandling och upphandling mellan näringsidkare är tydliga för 

både projektvis upphandling eller upphandling av ramavtal. Ramavtal inom offentliga 

upphandlingar definieras enligt 1 kap. 20 § i LOU som: 

”Med ramavtal avses ett avtal som ingås mellan en eller flera upphandlande 

myndigheter och en eller flera leverantörer i syfte att fastställa villkoren i 

kontrakt som senare ska tilldelas under en given tidsperiod”. 

Ramavtalet kan avse både varor, tjänster eller byggentreprenader och syftar till att täcka 

den upphandlande enhetens behov under löptiden. Till skillnad från ett projektvis 

upphandlingskontrakt är ramavtalet inte ömsesidigt förpliktigande och samtliga villkor 

behöver nödvändigtvis inte fastställas i förväg (Regeringens proposition, 2006). Vid 
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upphandling mellan näringsidkare avser ramavtalet vanligen ett avtal mellan entreprenör 

och material- eller utförande underleverantör där beställaren utan förhandling har 

möjligheten att avropa både material och arbeten, exempelvis i form av underhåll eller 

renhållning som behövs kontinuerligt under den bestämda löptiden för avtalet. I jämförelse 

med offentliga upphandlingar så finns det ingen särskild lagstiftning som tvunget ska 

tillämpas då näringsidkare upphandlar arbeten på ramavtal eller vid projektvis upphandling. 

Avtalet skapas av parterna själva och sker i enlighet med de allmänna bestämmelserna 

(Hedberg, 2013).   

Ramavtal vid offentliga upphandlingar är däremot styrda och ska uppfylla de krav som finns 

beskrivna i LOU. De kontrakt som grundar sig i ett ramavtal med endast en leverantör 

tilldelas i överensstämmelse med ramavtalet och kan inte ses som ett föremål för förnyad 

konkurrensutsättning då samtliga villkor för avrop redan är fastställda. Detta innebär att 

ingen annan än den kontrakterade leverantörer kan ta del av avropet. Ramavtalet är således 

bindande för båda parter då beställaren under löptiden inte får upphandla andra 

leverantörer gällande arbetet som ramavtalet omfattar (Konkurrensverket, 2014). 

När ramavtalet omfattar flera leverantörer kan tilldelningen ske på olika sätt. Då villkoren är 

fastställda utan förnyad inbjudan att lämna anbud är det vanligt att tilldela kontrakten 

genom rangordning, så att avropen i första hand ges ut till leverantören med högst rang. För 

att rangordning skall fungera måste tydliga priser anges i anbudet, vilket i sin tur ställer 

högre krav på specifikation av produkten. När villkoren inte är fastställda sker tilldelningen 

genom att leverantörerna bjuds in till att återigen lämna anbud på avsedd vara eller tjänst. 

Det kan exempelvis handla om att exakt volym eller leveranstid inte är preciserat i avtalet, 

vilket konkurrensutsätter leverantörerna vid anbudsgivningen där pris och andra villkor vägs 

mot varandra utifrån beställarens perspektiv (Konkurrensverket, 2014).  

Ramavtal är att föredra vid utveckling av långvariga samarbeten med upprepning av 

likartade projekt. Flera beställare har dessutom möjligheten att gå samman och tillsammans 

upphandla ramavtal för att på så sätt öka sin upphandlingsvolym och möjliggöra 

stordriftsfördelar för både beställaren och entreprenören. De ekonomiska vinster som 

ramavtalen medför identifieras vanligen i sänkta transaktionskostnader som följd av en 

välfungerande relation mellan parterna och att de större volymerna med tiden resulterar i 
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mer fördelaktiga priser. En betydande fördel med ramavtal inom privata upphandlingar är 

att avropen kan utföras relativt informellt i det hänseende att en person med rätt 

behörighet kan beställa ytterligare leveranser av produkter eller tjänster vid behov, vilket 

medför en markant tidsbesparing i inköpsprocessen. Utan ramavtalet hade beställaren fått 

genomdriva en ny upphandling för varje specifik beställning, vilket annars skulle medföra en 

ökning av administrativa kostnader. Alternativt hade beställaren varit tvungen att hålla egna 

lager och således fått stora lagerkostnader och inkurans, en metod där tjänster dessutom 

inte är möjliga att köpa in. Eftersom samtliga villkor nödvändigtvis inte har fastställts i förväg 

uppstår ofta en osäkerhet kring hur stor volym ramavtalet kommer att omfatta. Detta 

tvingar leverantörerna att hålla en viss volym i beredskap, en risk som vanligen kompenseras 

i form av en högre prissättning (Bergman, 2010). 

2.5.4 Upphandlingsformer  

Entreprenadform reglerar fördelning av projektering-, samordning- och underhållsansvar. 

Det ansvar entreprenören har för de olika entreprenadformer som uppsatsen behandlar 

illustreras i figur 2. Utförandeentreprenad har länge dominerat svensk marknad och 

introducerades till den svenska byggindustrin på 1960-talet, samma årtionde introducerades 

totalentreprenad till process- och maskinindustrin och därefter till byggindustrin. Som en 

följd av att projekt successivt blivit större och mer komplicerade har bägge 

entreprenadformerna utvecklats för att passa marknadens förändrade behov. Beställaren 

fattar beslut om entreprenadform för projektet under idéstadiet och valet påverkas av 

dennes tillgång till kompetens och erfarenhet (Albåge et al., 2011).  

 

 

  

 

 

Figur 2. Schematisk illustration av ansvaret för aktuella 
entreprenadformer. 
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Utförandeentreprenad innebär att beställaren är ansvarig för projektering och 

entreprenören för utförande men med varierande ansvarsfördelning av samordning och 

upphandling av underentreprenörer. Entreprenadformen benämns som delad entreprenad 

då beställaren upphandlar underentreprenörer och har samordningsansvar av samtliga 

aktörer, och som generalentreprenad då byggentreprenör upphandlar underentreprenörer 

och har samordningsansvar. Andra variationer av entreprenadformen förekommer. 

Generalentreprenören ansvarar både för sitt egna och sina underentreprenörers arbete och 

ser till att arbetet utförs i tid och i enlighet med kontraktet. Entreprenadformen ställer på så 

vis lägre krav på beställaren då kontraktet avser en enda entreprenör. Risker överförs på så 

sätt till generalentreprenören som är fullt ansvarig om underentreprenörernas arbete inte 

skulle ske i enlighet med kontraktet. Generalentreprenad i jämförelse med en 

totalentreprenad ger beställaren större möjlighet att påverka slutprodukten och i jämförelse 

med delad entreprenad mindre möjlighet att påverka. Beställaren har generellt sett mindre 

inverkan på val av underentreprenörer vid generalentreprenad än vid delad entreprenad, 

och kommunikation med dessa under projektets gång är begränsad då beställaren främst 

håller löpande dialog med generalentreprenören (Eriksson, 2014). Standardavtalet för 

utförandeentreprenader AB 04 gäller då parterna hänvisar till denna. 

 

Vid totalentreprenad har byggentreprenör projektering-, samordning- och utförandeansvar. 

Totalentreprenören ansvarar alltså för hela projektet, inklusive de konsulter och 

underentreprenörer som krävs för utförandet. Beställarens uppgift är att överlämna 

handlingar med byggnadsverkets ändamål och funktionskrav som sedan entreprenören 

ansvarar för att uppfylla. Den renodlade totalentreprenaden benämns även ibland som en 

funktionsentreprenad, vilket utgör en totalentreprenör som står för funktionsansvaret en 

viss period efter utförandet. Ansvaret avser perioder upp till 20 år efter uppförandet 

beroende på vilken typ av byggnadsverk och inkluderar även underhåll och drift, vilket gör 

entreprenadformen väldigt lik en renodlad totalentreprenad (Olsson, 2012). På samma sätt 

som i generalentreprenaden avlastas beställaren med avseende på arbetsinsats, fast här i 

ännu större utsträckning då möjligheterna att påverka slutprodukten blir färre. 

Totalentreprenaden ger goda förutsättningar för entreprenörer och konsulter att byta 

kunskap, vilket främjar både produktionen och projekteringen. Den stora friheten bland 

entreprenörerna kan emellertid ge stor variation på slutprodukten vilket hämmar försök till 
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standardisering (Eriksson, 2014). Standardavtalet för totalentreprenader ABT 06 gäller då 

parterna hänvisar till detta. 

 

Oavsett entreprenadform så regleras omfattningen av kontraktsarbetena främst av 

kontraktshandlingarna och därefter av hänvisningar till standardavtal (Höök, 2005). Då en 

totalentreprenad har upphandlats innebär det att beställaren slipper ansvaret för 

projekteringsfel och ansvaret för att åtgärda sådana fel ligger på entreprenören som utfört 

projekteringen. De fel och brister som uppkommit i utformning av förutsättningar och 

funktionskrav ansvarar däremot beställaren för. Klassiska tvister mellan beställare och 

entreprenör samt beställare och projektör uppstår dock oftare vid generalentreprenader då 

beställare ansvarar för brister i ritningar, beskrivningar, allmänna tekniska anvisningar, 

bestämmelser och samordning av projektering och bygghandling. Som en följd av att brister 

och fel kan ge höga merkostnader har BIM (Byggnads Informations Modellering) och 

liknande datoriserade 3D-modeller utvecklats i syfte att ersätta tidigare 

projekteringsmetoder för att minimera brister och fel i projekteringshandlingar (Albåge et 

al., 2011).  

2.5.5 Partnering 

Byggindustrin hade på 60-talet svårigheter med effektivisering av projekt. Branschen började 

använda arbetssättet partnering för att genom samverkan fastställa gemensamma mål och 

effektivera projekt.   

 

Partnering är idag ett etablerat arbetssätt i byggbranschen som förekommer under samtliga 

entreprenadformer.  Omfattande dialoger mellan involverade parter bedrivs kontinuerligt 

under projektet med syftet att öka resurs- och tidseffektivitet och möjliggöra resultat av 

högre kvalité. Gemensamma mål för projektet fastställs tidigt och parterna arbetar därför 

gemensamt för att tider och riktpriser hålls inom projektets målram. Arbetssättet strävar 

efter att involverade parter inkluderas vid merparten av ekonomiska, tekniska och 

funktionella beslut och är således ett tidskrävande arbetssätt. För att minimera tvister är 

förtroende och förståelse två viktiga faktorer vid partnering (Ibid). Workshops är en vanlig 

metod för att påskynda känslan av samhörigheten och öppenhet hos de inblandade och 
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innebär att tid är avsatt för gruppstärkande övningar.  Workshops syftar till att efterföljande 

dialoger ska resultera i beslut och lösningar som är tid- och kostnadseffektiva för samtliga 

parter. Emellertid medför det utvecklade samarbetet att fler tekniskt komplexa lösningar blir 

möjliga att utföra eftersom parterna genom idéutbyte finner hur outnyttjade 

kompetensresurser kan användas (Bjerle, 2014).   

 

20 



34 

 
Chalmers, Bygg- Och Miljöteknik, Kandidatarbete BMTX01-17-80 

3 Metod 

I detta kapitel beskrivs studiens arbetsmetoder för att uppnå målet med forskningsprojektet. 

Avsnittet kommer att behandla uppsatsens datainsamling, urval av studerade företag samt 

forskningsmetodik. 

3.1  Forskningsmetod 

Yin (1994) beskriver olika undersökningsstrategier som kan användas till att undersöka, 

förklara eller beskriva med hänseende på rapportskrivande. En explorativ studie används då 

det finns lite kunskap inom området och syftet är att få grundläggande förståelse. En 

explanativ studie används då djupare kunskap söks och då målet är att beskriva och förklara. 

En deskriptiv studie används då det finns grundläggande kunskap inom området och målet 

är att beskriva men inte förklara relationer (Björklund och Paulsson, 2003). En deskriptiv 

studie är passande då problematiken är väl strukturerad och syftar till att genomföra studier 

avseende en frågeställning där svaret är okänt (Eriksson och Wiederheim-Paul, 1997). Denna 

studies undersökningssyfte är framförallt deskriptivt eftersom syftet är väl strukturerat på så 

vis att målet är tydligt. Studien fokuserar inte på kopplingar mellan orsaker och verkan vilket 

också stärker att en deskriptiv form är lämplig. 

 

Kvalitativ forskningsmetodik är passande för en studie av ingående karaktär av ett eller flera 

objekt. Denna studiens syfte är att beskriva och förstå beteendet med utgångspunkt i den 

teoretiska referensramen samt respondenter och då är en kvalitativ forskningsstrategi 

passande (Lundahl och Skärvad, 1999). En kvalitativ forskningsmetod är även passande då 

syftet inte är att generalisera utan en djupare förståelse av de ett specifikt ämne. De utvalda 

företagen har intervjuats med syftet att få en djupare inblick och förståelse för studiens 

frågeställning (Bryman och Bell, 2007). Studiens undersökningsansats är vald i enlighet med 

forskningsfrågorna och den data som är nödvändig för att besvara dessa frågor. Denna 

studie använder en kvalitativ ansats eftersom målet är att uppnå större förståelse inom ett 

specifikt ämne. En kvantitativ ansats övervägdes men ansågs inte kunna besvara 

forskningsfrågorna till fullo.  

 

 

21 



35 

 
Chalmers, Bygg- Och Miljöteknik, Kandidatarbete BMTX01-17-80 

Två av forskningsfrågorna i denna studie är utformade i “hur”-karaktär där respondentens 

svar inte kan förutses och fokus är på nutida händelser. Resterande två frågor är av “vad”- 

och “vilka”-karaktär. Detta påverkar val av undersökningsstrategi. Denna studie kommer 

använda sig av en undersökningsstrategi som liknar intervjuguide som metod för insamlande 

av data genom intervjuer som utförs efter en framtagen intervjumall (Yin, 1994). 

Datainsamlingen genomfördes genom intervjuer utefter en framtagen intervjumall, se bilaga 

1. Svaret på frågorna är inte förutbestämda och mycket lite är dokumenterat inom området. 

Målet är att undersöka svenska entreprenadföretags förändrade roll genom att studera den 

strukturella och affärsmässiga utvecklingen i byggbranschen och själva entreprenaden vilket 

gör att en undersökningsstrategi som utgår från något som är förutbestämt med mål att 

bevisa inte är möjligt. 

 

Kvalitativa intervjuer har generellt sett en låg grad av strukturering vilket ger utrymme för 

intervjupersonen. Syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera 

egenskaper hos något. Intervjuer har fördelen att tillföra riktad information av direkt 

relevans för studiens syfte vilket skapar en djupare förståelse för problematiken (Yin, 1994). 

En semistrukturerad intervju utfördes i denna studie och således utformades ett underlag 

över specifika teman som skulle beröras. Med detta tillvägagångssätt erhålls ett induktivt 

eller abduktivt arbetssätt i forskningen (Patel och Davidson, 2011). Studien kommer även att 

använda sig av dokumentation som datainsamlingsmetod eftersom källan av information är 

stabil, exakt och gäller under en lång tid (Yin, 1994). Denna typ av dokumentation bygger 

upp en bild av hur teorier beskriver hur byggsektorn är uppbyggd. Information från 

intervjuerna används sedan för en djupare insikt. 

 

Urvalsmetoden för denna studie valdes till selektivt urval. Ett kriterium för urval av 

respondenter var att de skulle arbeta regelbundet med upphandlingar av bygg- och 

teknikentreprenader. Det var även viktigt att komma i kontakt med underleverantörer för 

att få en insikt i relationen mellan huvudleverantör och underleverantör. Eftersom det i 

denna studie krävdes intervjuer med högt uppsatta personer i entreprenadföretag var det 

svårt att boka intervjuer och därför styrde även detta studiens urval av företag. 
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Forskningsmetodiken i denna studie kommer att följa den som presenteras i figur 3. Den 

erhåller en abduktiv inriktning för analys av data. I en abduktiv inriktning utgår arbetet från 

den insamlade empirin och tar inte distans från den redan befintliga teorin. Abduktion 

innebär att en teoretisk överlappning utförs under arbetets gång. En abduktiv inriktning 

begrundas i empirisk regelbundenhet och går mot teori för att även ta empirisk observation i 

beaktande (Alvesson och Sköldberg, 1994). I början av denna studie var tanken att en 

induktiv inriktning skulle brukas eftersom ämnet valdes utifrån författarnas erfarenheter. 

Det övergick sedan till en abduktiv inriktning då en studie av redan existerande teorier inom 

området utfördes i ett tidigt stadium. Information insamlades sedan från teorier och 

författaren valde sedan att arbeta med de teorier som hade en direkt koppling till 

forskningsfrågorna. Utifrån teorierna och författarnas erfarenheter skapades intervjufrågor 

med avsikt att den insamlade empirin skulle kunna verifiera teorierna. Det insågs tidigt att 

fler teorier än ursprungligen uppfattat skulle krävas för att ge svar på forskningsfrågorna. 

 

 

3.2  Datainsamling 

Studien bygger på att kombinera kvalitativa intervjuer med aktuell statistik. 

Litteraturstudierna baserar sig främst på vetenskapliga artiklar och annan litteratur. 

Sökningen av litteratur har främst grundats i biblioteksdatabaser likväl databaser för 

branschproducerade rapporter som till exempel Sveriges byggindustriers databas men också 

från tidigare studier inom området. Till bakgrund och inledning har situationsaktuell 

periodika använts, likväl kortare intervjuer med skribenter på etablerade branschtidningar.   

3.2.1 Statistik 

Statistiken som används har endast erhållits från myndigheterna Statistiska Centralbyrån, 

Tillväxtanalys, Arbetsmiljöverket eller från byggföretagens publicerade årsredovisningar. 

Majoriteten av statistiken är således offentligt tillgänglig, däremot har flera företag 

Figur 3. Schematisk figur över forskningsmetodiken i studien. 
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tillgängliggjort intern statistik vid förfrågan vilket tydligt redovisats i text. Med avseende på 

Statistiska Centralbyrån och tillväxtanalys krävs ett urval från möjliga faktorer vilka redovisas 

i samband med statistiken. Vid år 2007 korrigerades klassificeringen av SNI (Standard för 

svensk näringsgrensindelning) koder som används för att benämna verksamhetsområdena 

vilket ger mindre skillnader för olika koder innan och efter årtalet. Studien har bedömt dessa 

skillnader vara marginal med avseende på den totala storleken av undersökta faktorer 

eftersom studien använder statistiken i syfte att visa större trender, inte specifika skillnader 

från år till år. Efter år 2007 har SNI 45 byggindustri delads till byggverksamhet 41, 

anläggningsverksamhet 42 och specialiserade bygg- och anläggningsverksamhet 43 vilket är 

samtliga koder som används. Detta betyder att perioden 2002-2007 använder SNI 45 medan 

årtalen 2008-2016 använder en summering av SNI 41, 42 och 43. Emellertid är det möjligt att 

summera underrubriker till SNI 45 och fördela dem enligt SNI 41, 42 och 43 vilket studien 

använder för att skildra trender med avseende på denna indelning innan år 2007. Därtill har 

studien bearbetat statistiken, exempelvis har nystartade företag inom näringsgrenarna 41, 

42 och 43 har beräknats utifrån skillnaderna mellan antalet företag på marknaden under 

varje år med avseende på verksamhetsområdena från Tillväxtanalys. Det bör här tilläggas att 

statistiken är kompatibel mellan myndigheterna vilket utnyttjats i studien. För Tillväxtanalys, 

en analysmyndighet under näringsdepartementet, användes statistikområdet nystartade 

företag efter branschgrupp och juridisk form, myndighetens statistik följer därefter samma 

SNI koder som SCB. Statistikområdet användes även för att beräkna förnyelsetalet, se rubrik 

4.6, för år 2015. Med hänseende på samanställningen av antalet utländska företag tog 

studien del av myndighetens årliga publicerade rapport Utländska företag.  
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3.2.2 Intervjuer 

Intervjuerna har erhållits från representativa aktörer inom byggbranschen med varierande 

befattningar, erfarenhet och position i värdekedjan, se tabell 1. Urvalet av företagen beaktar 

de största byggföretagen på den svenska marknaden men också företag författarna 

bedömde inneha ett intressant angreppssätt på studiens berörda område. Arcona eller 

jämförelsevis nya företag som SERNEKE Group inkluderades för att framförallt erhålla dessa 

perspektiv eftersom de ses som en produkt av dagens marknad samtidigt som det urskiljer 

sig från resterande företag med avseende på studiens forskningsfrågor. Urvalet utöver detta 

av både beställare och underentreprenörer gjordes slumpmässigt eller som en respons till 

tidigare intervjuer. Därefter försöker urvalet av respondenter främst inrikta sig på 

chefspositioner med möjlighet att svara på studiens frågor men också till viss del projektnära 

positioner för att möjliggöra en skildring av de faktiska förhållandena på arbetsplatsen. Det 

bör också tilläggas att intervjumallen främst används för byggföretag eftersom offentliga 

beställare eller specialiserade byggföretag krävde en mer anpassad intervju med avseende 

på deras verkningssätt. Intervjumallen har reviderats under arbetets gång och anpassats 

efter studiens abduktiva arbetssätt se bilaga 1 och bilaga 2. 

 

En majoritet av intervjuerna var personliga intervjuer vilket författarna främjade även om 

fyra var telefon- eller skypeintervjuer. Respondenterna valde plats för intervjuerna vilket 

varierade mellan aktuella projektarbetsplatser, lokal-, region- och huvudkontor i städer 

mellan Göteborg och Stockholm. Intervjuerna var på sådant sätt rikstäckande även om 

nordliga delarna av landet inte berörs. Intervjutiden varierade mellan 40-90 minuter 

beroende på respondentens svar och möjlighet att svara likväl omständigheter. Minst två 

författare av studien deltog vid varje intervju förutom vid fyra varvid endast en person 

deltog. Intervjuerna ägde rum mellan februari och maj 2017. 

 

Respondenterna har svarat på frågorna i mån om erfarenhet, position och tid. Samtidigt som 

de nödvändigtvis inte stödjer slutsatserna som studien ämnar till eller att vad som uppgetts 

på intervjuerna inte skildrar tillhörande organisations offentliga uppfattningar.  
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Namn  Befattning Organisation 
  Entreprenadföretag   

Anders Hedendal Regioninköpschef Skanska 

Emma Berglund Projektchef  NCC 

Eva Torberg Regionchef Skanska 

Fredrik Johansson VD Anläggning SERNEKE 

Marie Börnell Gruppchef Sweco 

Mats Sjögren Platschef JM 

Per Larsson Arbetschef JM 

Peter Gjörup Inköpschef NCC 

Richard Thorpö Affärschef NCC 

Simon Campbell Projektchef Skanska 

Stellan Haraldsson Regionchef PEAB 

Thomas Ahlberg Projektchef PEAB 

Victoria Lidfeldt Inköpschef Arcona 

  Beställare   

Dan Sandros Avdelningschef Göteborg Stad 

Katarina Noren Inköpschef  Trafikverket 

Keith Bergström Projektenhetschef Trafikverket 

Gunnar Bengtsson Enhetschef Trafikverket 

Lovisa Björnsdotter VA-chef Lerums Kommun 

  Underleverantör   

Kristian Engberg VD Göteborgs Fasadputs 

Carina Edblad VD Thomas Betong AB 

 Jesper Korpås Projektledare Nybergs Svets 

 

  

Tabell 1. Lista över intervjurespondenterna som medverkat i studien. 
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4 Empiri 

I detta kapitel presenteras insamlade data från intervjuer samt den bearbetade statistiken 

med hänseende på studiens forskningsfrågor. Områden som behandlas är utveckling av 

beställarrollen, förändring av upphandlingsform, utveckling av kompetenskrav, förändring av 

kompetensfördelning, utveckling av entreprenaden, projektvis upphandling och ramavtal 

och förändring av underentreprenörer. Dessutom behandlas utveckling av 

konkurrenssituationen, förändrad marknad samt systematisering och standardisering. Varje 

intervjubaserad underrubrik följs av en relaterad statistiskgrundad underrubrik som syftar 

till att stödja tidigare eller etablera ytterligare information.   

4.1  Utveckling av beställarrollen 

Förhållandet mellan entreprenör och beställare har förändrats betydligt under 2000-talet, 

där beställarrollen har blivit mer renodlad och förhållandet med entreprenören präglas av 

mer samverkan. Beställarna har minskat sin tekniska kompetens medan 

huvudentreprenören och projektören har ökat sin. Det nya förhållandet leder till att 

huvudentreprenören projekterar med stöd och funktionskrav från beställare och kommer 

oftare in i ett tidigare skede. Efterfrågan på total- och funktionsentreprenader i branschen 

har ökat, speciellt från de offentliga beställarna. Exempelvis etablerade Trafikverket ett mål 

år 2014 att över hälften av samtliga upphandlingar ska vara totalentreprenader till år 2018. 

Detta skulle motsvara en ökning över 30 % sedan 2011.  

 

Genom totalentreprenader kan den gemensamma kompetensen användas effektivare 

eftersom varje aktör tillför sin spetskompetens samtidigt som beställaren erhåller en mer 

kostnadseffektiv produkt. Det finns även större möjlighet för entreprenören att anpassa 

projektet efter de verkliga förhållandena på plats då projekteringen vanligtvis sker 

kontinuerligt med utförandet. Entreprenadformen talar framförallt för en förkortad byggtid 

men också mer innovativa bygglösningar utifrån kraven eftersom entreprenören och 

projektören har betydligt friare möjligheter. Byggföretagen är positiva till förändringen men 

lägger stor vikt på tydliga funktionskrav istället för detaljkrav på färdiga lösningar från 

beställaren för att erhålla fördelarna med upphandlingsformen. De uppger även att 
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anpassningar som ökad kompetens inom kundförståelse och presentationsteknik är vitala 

för detta nya verkningssättet. 

 

Beställarna söker mer samverkan vilket har gjort att partnering har ökat. Vid partnering 

samverkar byggprocessens aktörer i projektteam och har definierat gemensamma mål och 

ett gemensamt arbetssätt. Dock är det vanligt att partneringprojekt inte blir precis enligt 

definition utan har en lägre grad samverkan. Detta arbetssätt säkerställer ofta hög kvalitet 

vilket har blivit mer efterfrågat av beställarna på senare tid. Partnering är däremot 

tidskrävande och kräver engagemang från involverade parter för att uppnå ett framgångsrikt 

projekt. Det saknas effektiva standardiseringar för arbetssättet vilket begränsar i vilken 

utsträckning parterna kan tillämpa den. Då entreprenörer anser partnering vara 

riskförebyggande och kostnadseffektivt strävar de efter att minimera den försiktighet 

gentemot partnering som många traditionella beställare fortfarande har. Tillit är en 

parameter som därför förebyggs i tidigt skede och fortlöpande under projektets gång. 

Genom att involverade parter medverkar på workshops uppnås bland annat ett ökat 

förtroende samt ett ökat engagemangen för projektet. Då en god samhörighet uppnås 

upplever involverade parter att fler arbetar för att minimera totalkostnaden för projektet 

snarare än att minimera egna kostnader. 

 

4.2  Förändring av upphandlingsform 

Med avseende på bostadsbyggande, små- och flerbostadshus, visas ett ökat intresse av 

total- och funktionsentreprenader från fastighetsbolag och bostadsrättförening, se figur 4. 

Bostadsbyggandet förknippas oftast med total- och funktionsentreprenader eftersom 

projekten är av enkel karaktär med liten risk för betydande komplikationer vilket 

entreprenadformerna är fördelaktiga för. Även om andelen nybyggda bostäder utförda av 

total- och funktionsentreprenader varierade kraftigt under perioden 2005-2015 är en 

uppåtgående trend påtaglig. År 2015 utfördes, av samtliga nya bostäder, 92 % av total- eller 

funktionsentreprenader vilket från år 2005 är en ökad andel av 19.5 %.    
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Figur 4. Andelen total- och funktionsentreprenader för nybyggda små- och flerbostadshus under 
perioden 2005-2015.  
 

 

  

 

Bostadsbyggandet skildrar nödvändigtvis inte all byggverksamhet men indikerar på det 

ökade intresset för denna typ av verksamhet eftersom kontorsbyggnader och likande 

konstruktioner också domineras av dessa entreprenadformer. Med hänseende på 

anläggningsverksamhet är Trafikverkets genomförda upphandlingar en god indikator då de 

utgör en betydande andel av marknaden, se figur 5. Under perioden 2011-2016 

fördubblades nästan antalet upphandlade totalentreprenader enligt statistik tillgängliggjort 

från Trafikverket. Myndighetens målförda initiativ att öka andel totalentreprenader är 

påtagligt även under en sådan kort period som 2011-2016. Under perioden kan en ökning av 

andelen med 27.5 % konstateras. Likaledes utgjorde antalet totalentreprenader en påtaglig 

minoritet år 2015 medan kontraktssumman för dessa översteg den för 

utförandeentreprenaderna. Således är de större projekten överrepresenterade som 

totalentreprenader, emellertid beror val av entreprenadformen oftare på vilken nivå av 

osäkerhet projektet innehåller.  
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Figur 5. Antalet upphandlingar från Trafikverket under perioden 2011-2016 med avseende på 
entreprenadform. 
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4.3  Utveckling av kompetenskrav 

Till följd av den ökande kontrakteringen av underentreprenörer blir det fler företag i 

entreprenaden vilket ställer högre krav på ledning, organisering och ansvarstagande. Även 

om andelen egna anställda yrkesarbetare minskar kräver detta istället en ökad samordning 

av underentreprenörer från huvudentreprenörens sida. Företagen som använder sig av 

underentreprenörer och bemanningsföretag i större omfattning har därför ett större behov 

av koordinerade tjänstemän. Därtill, till följt av succesivt växande krav, krävs det idag mer 

kompetens inom miljö, arbetsmiljö, IT, hälsa och säkerhet. Framförallt har kompetenskraven 

ökat inom hållbar utveckling och miljöområdet, inte bara för produkten utan genomgripande 

i hela byggprocessen. Den succesiva implementeringen av BIM i branschen skapar också ett 

ökat behov av ny kompetens, här inom IT och samordning, inte bara för 

huvudentreprenören och beställaren utan även för samtliga aktörer i entreprenaden ända 

ner till yrkesarbetarna.   

 

En skiftning till ett mer samverkande förhållande med beställaren fordrar också mer 

kommersiell kompetens inom områden såsom kundförståelse, projektering och planering 

eftersom mycket av vad beställaren tidigare ansvarade för har flyttats till 

huvudentreprenören. Som följd av detta nya verkningssätt ökar dokumentation, 

administration och uppföljning inom företagen likväl entreprenaden. Framförallt grundar 

detta sig i ett ökat intresse av kontinuerlig uppföljning och utvärdering av medverkande 

aktörer i kvalitetsyfte men även för att hålla samtliga ansvariga. Konflikterna mellan huvud- 

och underentreprenörer har ökat, vanligtvis om ansvar och pris. Nödvändigtvis uppges 

emellertid inte den juridiska kompetensen utökats eftersom konflikter oftare bearbetas med 

ekonomiska incitament snarare än juridiska. 

4.4  Förändring av tjänstemän   

Publicerade årsredovisningar från JM och Peab fördelar anställda i två huvudgrupper, 

tjänstemän och yrkesarbetare, även kallade hantverkare. Tjänstemängruppen syftar till 

arbetsledande eller arbetsförberedande roller medan yrkesarbetare är personalen som utför 

det praktiska eller direkta arbetet. Tillgängliggjorda siffror från Skanska och NCC, under 

samma definition, visar på en ökad andel tjänstemän mot andelen yrkesarbetare inom 
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företagen, se figur 6. Under femårsperioden 2010-2015 ökade Skanska andelen tjänstemän 

med 6 % eller 1020 tjänstemänpositioner medan företagen i genomsnitt tillsammans ökade 

med 5.2 %. JM visade den största ökningen bland de större företagen där antalet 

yrkesarbetare minskade med 16.5 % medan antalet tjänstemän ökade med 21.6 % mellan år 

2005 och 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liknande skillnader går att urskiljas av resterande företag, varvid inte bara andelen 

tjänstemän ökar utan att det faktiska antalet yrkesarbetare minskar, genomsnitt med 10.3 % 

från år 2010 för behandlade företag medan antalet tjänstemän ökar. SERNEKE Group 

däremot visar en ökning av antalet tjänstemän och yrkesarbetare under närmaste 

femårsperiod, emellertid är detta troligtvis ett resultat av den omfattande tillväxten som 

präglat företaget under perioden. Idag anger företaget visa samma förhållande som de 

större företagen, det vill säga hälften tjänstemän, hälften yrkesarbetare (Serneke, 2016).    

4.5  Utveckling av entreprenaden 

Byggföretagen anställer inte fler yrkesarbetare än vad som är möjligt att sysselsätta under 

längre och kontinuerliga perioder för att möjliggöra flexibilitet vid marknadsskiftningar och 

minimera eventuella ekonomiska förluster som följer en lågkonjunktur. De ekonomiska 

förlusterna beror på svårigheter att sysselsätta egna yrkesarbetare och uppsägning av dessa 

resulterar i dyra uppsägningskostnader.   

Figur 6. Andelen tjänstemän inom angivna byggföretag under perioden 2005-2015 från 
årsredovisning eller tillgänglig gjort från företagen.  
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”Målet är att sysselsätta basstyrkan fullt ut oavsett om det är låg- eller 

högkonjunktur på marknaden. Underentreprenörer fyller sedan topparna.” 

Haraldsson, PEAB. 

Det finns incitament att behålla egna yrkesarbetare då det möjliggör att påverka utförandet 

och slutprodukten vilket säkerställer önskad kvalité. Det finns också incitament för att 

bibehålla en hög andel tjänstemän eftersom de leder till nödvändig kontroll och möjliggör 

styrning av tider och ekonomi genom hela flödet.  

 

Vidare uppges det att användningen av prefabricerade element har ökat inom branschen, 

framförallt inom bostadsbyggandet. Anledningen bedöms främst grundas i att en högre 

kvalité går att säkerställa genom tillverkning i en mer kontrollerad miljö. Samtidigt 

åstadkommer det ett mer upprepningsbart arbetssätt på byggarbetsplatsen vilket leder till 

bättre arbetsmiljö och en förkortad byggtid. Därtill har importeringen av utländska 

prefabricerade element ökat vilket också talar för lägre slutliga kostnader. Effekterna av den 

ökade användningen av prefabricerade element på entreprenaden är diskutabla och detta 

resulterar i en minskad andel av personal på byggplatsen. De arbetspaket som inte frekvent 

säljs vidare till underentreprenör såsom stomarbeten, framförallt i trä, är de arbetspaket 

som påverkas av den ökade användningen vilket resulterar i att ett färre antal egna arbetare 

krävs. Det är påtagligt att det finns brist på arbetskraft i de större entreprenadföretagen, 

speciellt vissa yrkesgrupper som betong- och anläggningsarbetare varvid bemanningsföretag 

och underentreprenörer är nödvändiga för att fylla behovet. Samtidigt lämnas relativt få 

anbud till huvudentreprenören för delar av entreprenaden. För vissa regioner och områden 

är det möjligt att till och med inte få några anbud för vissa typer av arbetspaket vilket 

fördröjer byggprocessen.     

 

Underentreprenörer går mot mer specialiserad och nischad kompetens, dels för att urskilja 

sig på marknaden och dels eftersom byggbranschen idag kräver mer spetskompetens och 

byggtekniska lösningar. Underentreprenörer specialiserar sig på olika delar av marknaden 

och specifika områden. Det har tillkommit fler underentreprenörer som fokuserar på de 

delar som de större entreprenadföretagen förbiser. 
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4.5.1 Projektvis upphandling och ramavtal 

Utförande underleverantörer upphandlas mestadels projektvis där huvudentreprenören 

annonserar ut bygghandlingar för specifika arbetspaket eller delar av entreprenaden. 

Huvudentreprenören söker här både aktivt efter underentreprenörer men tar också emot 

upplysningar från nya entreprenörer som försöker marknadsföra sig. Genom en kontinuerlig 

förfrågan från huvudentreprenören inbjuds dessa leverantörer på nytt för varje aktuellt 

projekt att lämna anbud vilket öppnar upp möjligheter för nya aktörer. Bland lämnade 

anbud ställs pris och kvalitet objektivt mot varandra, vilket medför en regelbunden 

konkurrensutsättning bland medverkande underentreprenörer. Även om priset utgör en stor 

avgörande faktor, är strävan efter frekvent upphandling av samma leverantörer påtaglig. 

Delvis på grund av den upplevda bristen på anbud, men även för att en tidigare god relation 

ger bättre förutsättningar för hög kvalitet. Vid upphandling av tidigare okända 

underentreprenörer tillkommer osäkerhet samt risker i form av potentiella 

kommunikationsproblem och konflikter. En något högre kostnad för att säkerställa kvalitén 

är därmed ofta acceptabelt.   

 

Med hänseende på ramavtal för utförande underleverantörer avses vanligen små 

arbetspaket, i delar av entreprenaden som endast kräver några få dagars arbete. För många 

av de större företagen är det heller inte möjligt att upphandla utförande underleverantörer 

på ramavtal eftersom projektens utformning oftast förekommer med omfattande 

variationer. De kan således inte garantera en specifik mängd av arbete då samma 

arbetspaket inte återkommer frekvent, eftersom samma typ av konstruktion inte alltid 

upprättas. Samtidigt utför dessa företag projekt mot beställning vilket betyder att mängden 

arbete inte kan kontrolleras lika lätt i jämförelse om de hade byggt i egen regi. Däremot 

bygger företag som JM endast i egen regi samtidigt som de primärt utför samma typ av 

projekt, det vill säga bostäder. Vid sådana förhållanden är det sålunda fördelaktigt att 

använda underentreprenörer på ramavtal eftersom arbetspaketen är frekvent 

förekommande samtidigt som detta kan garantera en viss mängd arbete vilket avtalen 

kräver. Därmed ämnar ramavtal främst uppköp av material- eller produktleverantörer för 

majoriteten av byggföretagen, vars omfattning är enklare att garantera över tid. 
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Att tillämpa ramavtal vid upprepning av likartade projekt bidrar även till en högre grad av 

standardisering med avseende på upphandlingarna, vilket ger goda förutsättningar för 

förbättrat samarbete mellan parterna då leverantörerna jobbar med samma företag under 

längre perioder. Likaså strävar andra aktörer, vars upphandling sker projektvis, efter 

frekventa upphandlingar av samma parter för att minska osäkerheten. Samtidigt är de 

material, produkter och tjänster som ramavtalet avser vanligen listade med á-priser som 

avropas vid behov från förkvalificerade leverantörer, vilket medför en betydande 

tidsbesparing i jämförelse med en projektvis upphandling där framtagning av nytt underlag 

blir nödvändigt för varje specifikt arbetspaket, som är både tids- och resurskrävande. 

Incitament att pressa priserna är däremot betydligt större vid en projektvis upphandling 

eftersom medverkande aktörer ständigt utsätts för förnyad konkurrensutsättning, vilket 

försvinner med ett ramavtal där priserna redan är förutbestämda över längre perioder. 

Emellertid präglas projektvis upphandling av en arbetsmiljö med högre osäkerhet och 

konflikter till följd av ett högre flöde av nya underentreprenörer på arbetsplatsen, vilket 

ställer högre krav på beställaren med avseende på koordinering och samverkan.   

 

 

.   
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4.6  Tillväxt av nyföretagande och omsättning 

Det existerar ett stort behov av underentreprenörer under branschens nuvarande 

verkningssätt och därmed affärsmässigt incitament för nyföretagare att upprätta fler 

företag. Under år 2015 startades nästan 7190 nya byggföretag varvid en övertygande 

majoritet som enskilda firmor, se figur 7. Införandet av fakturamodellens ROT-avdrag år 

2009 orsakade en påtaglig ökning av mindre lokala byggföretag däremot visas effekterna av 

finanskrisen genom en ökning av konkursförda företag följt åren efter 2008 (BI, 2015). ROT-

avdragets initiala effekter på marknaden upphör efter år 2012 och lågkonjunkturen tar 

istället över. Bortsett från lågkonjunkturens momentana inverkan skönjas emellertid en 

tydlig tillväxt av nystartade byggföretag under 2000-talet.   

 

 

 

Figur 7. Diagrammet visar samtliga nystartade och konkursförda företag inom byggbranschen under 
2000-talet, likväl inom vilket verkningsområde.  
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En påtaglig andel av de nystartade företagen ingår i specialiserade bygg- och 

anläggningsföretag som redovisas i diagrammet under år med tillgänglig data. Således 

tillkommer det mer företag till marknaden, där majoriteten är inom vanliga 

underentreprenörsverksamheter. Däremot krävs det relativ liten ekonomisk insats för att 

starta ett byggföretag varför förnyelsetalet, andelen nya företag med hänseende på det 

befintliga företagsbeståndet, för branschen är jämförelsevis högt mot resterande 

näringsgrenar. För år 2015 var förnyelsetalet 7.3 % för byggbranschen, det vill säga SNI 41,42 

och 43, medan genomsnittet för övriga näringsgrenar endast var 6.5 %. Samtidigt startas 

inte alla byggföretag med ambitionen att arbeta som underentreprenörer till de större 

företagen, även om det på sikt kan vara möjligt. Byggindustrin karakteriseras snarare som en 

bransch för lokala småföretagare, dessutom nu mer än någonsin.  

 

 

 

 

 

 

Uppdelning av företagen inom verkningsområde såg ut som följande år 2014: 21 700 

byggentreprenörer, 2 100 anläggningsentreprenörer och 72 900 specialiserade bygg- och 

anläggningsentreprenörer varav 13 200 rivnings, mark och grundarbetesfirmor, 20 000 

bygginstallationsfirmor och 28 700 firmor för slutbehandling av byggnader. SCB definierar 

specialiserade bygg- och anläggningsverksamheter som verksamhet vilken kräver särskild 

kunskap eller utrustning, likväl att de vanligen utförs av underleverantörer (SCB, 2016). 

Verksamhetsområdet innefattar därmed arbetspaket som tekniska installationer, 

glasarbeten, speciella grundläggnings- och markarbeten.  Det är således en god indikator på 

Figur 8. Diagrammet skildrar nettoomsättning med avseende på verksamhetsområde under perioden 
2003-2014.  
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huruvida kontraktering av underentreprenörer ökar eller minskar i branschen även om 

indelning inte specifikt skildrar dessa aktörer.  

 

För året följt av finanskrisen går en minskning i nettoomsättningen för specialiserade bygg- 

och anläggningsentreprenörer att urskilja, till skillnad från bygg- och 

anläggningsverksamheten som stagnerar eller ökar, se figur 8. Sannolikt eftersom 

projektintensiteten minskade under perioden vilket resulterade i att byggföretagen 

reducerade kontrakteringen av underentreprenörer och förlitade sig istället mer på sin 

interna arbetskraftkapacitet. För PEAB specifikt under året följt av 2008 minskade 

omsättning på underentreprenörer med över 12 % eller 1482 Mkr samtidigt som antalet 

anställda ökade med 6.7 % och löneutgifterna bevarades på samma nivå. En lika tydlig trend 

går att utläsa från de resterande fyra största företags årsredovisningar bortsett från NCC 

som också visade en minskning av antalet anställda med 12.5 % under samma period. 

 

Under perioden 2009-2014 ökade den totala nettoomsättningen för den specialiserade 

verksamheten över 30 % medan byggverksamheten ökade med nästan 16 %. 

Anläggningsverksamheten har jämförelsevis kraftigt ökat, nästan en fördubbling sedan år 

2009.  Framförallt har de privata anläggningsinvesteringarna ökat från 33 Mdkr år 2011 till 

48 Mdkr år 2015 vilket enligt SCB prognoseras försätta öka (SCB2, 2015). Vanligen kan 

underentreprenörer i verksamhetsområdet ansvara för delar eller hela det praktiska arbetet, 

sålunda tillhör en betydande andel av ökningen dessa aktörer.  

 

 
 

 

 

 

Tabell 2. Definiering med avseende på företagsstorlek enligt Europakommissionen. Nettoomsättningen 
visas i miljoner svenska kronor. 
Källa: Europakommissionen 2003. 

 

37 

 49 



51 

 
Chalmers, Bygg- Och Miljöteknik, Kandidatarbete BMTX01-17-80 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

58% 

59% 

60% 

61% 

62% 

63% 

64% 

65% 

66% 

67% 

Andelen anställda i mikro- och småföretagen 
 

Under perioden 2003-2014 bevarades förhållandet mellan antalet mindre respektive större 

företag med avseende på antalet anställda som etablerades under 90-talet. Enligt siffror från 

SCB utgör företag med 50 eller färre anställda omkring 99.5 % av antalet operativa företag i 

branschen, se tabell 2. Fördelning av förvärvsarbetare i dessa företag har däremot 

förändrats markant under samma period. År 2003 fanns det 186 000 förvärvsarbetare inom 

branschen varav 61.1 % var anställda av mikro- och småföretagen vilket år 2014 översätts till 

283 000 förvärvsarbetare och 66 %, se figur 9. Andelen arbetare i de mindre företagen ökade 

således med 4.9 %, mest ökade mikroföretagen från 46 % till 49 %. Med samma trend 

arbetar idag därmed över hälften av branschens förvärvsarbetare i de allra minsta företagen 

vilket talar för en kraftig tillväxt av de mindre företagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtidigt ökade andelen anställda i de mellanstora företagen i jämförelse med de stora 

företagen med 3.8 %. Detta är företag som konkurrerar i större utsträckning med de större 

företagen. Även om ökningen är påtaglig är den betydligt mindre än den mellan 

mikroföretag och de större företagen.  

 

4.7  Utveckling av konkurrenssituationen 

Konkurrensen inom byggbranschen har haft en stark ökning under 2000-talet, mestadels på 

grund av ett ökat antal utländska företag. En annan orsak är att konkurrensen mellan företag 

geografiskt sett i Sverige ökat eftersom möjligheterna att hyra in personal på annan ort 

Figur 9. Andelen anställda av samtliga förvärvsarbetare i byggbranschen i mikro- och småföretagen 
under perioden 2003-2014. 
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genom bemanningsföretag samt möjligheter att använda sig av prefabricerade element 

ökat. Det är därmed numera till större utsträckning möjligt att konkurrera i andra orter än 

där företaget är stationerat och således försvinner de geografiska begränsningarna i viss 

mån. Användandet av bemanningsföretag har ökat sedan början av 2000-talet. De används 

främst för att hantera volatilitet vid inflöde av projekt. Att bemanningsföretag används beror 

även på den arbetskraftsbrist som råder.  

 

I byggbranschen konkurrerar företagen på liknande sätt vilket innebär att det är ovanligt att 

företag kan hitta unika sätt att särskilja sig på. De undersökta företagen försöker särskilja sig 

genom hög kvalitet, kundanpassning och samverkan med beställare.  Framförallt strävar 

företagen efter att erbjuda hög service och effektivitet. Denna effekt av konkurrens på 

samma villkor har tillkommit till följd av att företagen vill minimera risk och säkra sin 

position.  

 

Generellt uppfattar större aktörer att det har uppkommit ökad konkurrens från medelstora 

företag vilket bidrar till uppfattningen om att det har skett en förändring av 

branschstrukturen. De större entreprenadföretagen prioriterar bort mindre projekt, så 

kallade direktprojekt, eftersom att de kräver en användning av resurser som ofta är mindre 

lönsam än vid större projekt. Små och medelstora företag har lägre overheadkostnader 

vilket är ytterligare en orsak till deras tillväxt. Dessutom kan de även ta på sig större uppdrag 

när det öppnas upp för inhyrning av personal då möjligheterna finns genom 

bemanningsföretag. 

4.7.1 Utländsk konkurrens 

Förekomsten av utländsk konkurrens i form av arbetskraft och företag har ökat under 2000-

talet. De förändringarna som orsakas av den ökade förekomsten av utländska företag och 

utländsk arbetskraft är påtagliga eftersom det är ett nytt fenomen och bidrar till en minskad  

andel av förvärvsarbetare som är folkbokförda i Sverige inom byggbranschen. Denna ökning 

beror på att Europa har öppen handel och att byggtjänster levererade av svenskar inte 

upplevs vara påtagligt bättre än byggtjänster levererade av utländsk arbetskraft längre. På 

grund av detta samt möjligheten att hyra arbetskraft genom bemanningsföretag och 
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användning av prefabricerade element kan även utländska företag konkurrera på nästan 

samma villkor som de inhemska företagen. Ökningen beror även på att utländsk arbetskraft 

kan konkurrera med lägre priser eftersom arbetskraften i regel har lägre löner och att de 

inte alltid har svenska kollektivavtal. Den utländska arbetskraften uppfattas erhålla högre 

arbetsmoral och jobbar många timmar under den period de befinner sig i Sverige. Vidare 

behöver inte de utländska företagen förhandla med arbetstagarorganisationer vilket ger 

konkurrensfördelar. Det upplevs i branschen att utländska företag har högre kompetens på 

vissa metoder. Kompetensen varierar dock och exempelvis anses utländska företag ha 

mindre säkerhetsbestämmelser. En viktig orsak till att förekomsten av utländsk arbetskraft 

ökar är även att det är brist på yrkesarbetare i Sverige.  

4.7.2 Bostadskostnader 

Ett omtalat problem är de höga byggkostnaderna, som är bland de högsta i Europa, vilket 

resulterat i att byggverksamheten är mindre i förhållande till efterfrågan. Orsaken till de 

höga bostadskostnaderna bedöms bero på flera anledningar, varav en är att byggarbetarna 

har för höga löner i jämförelse med många andra näringsgrenar med samma utbildningsnivå, 

likt motsvarande i andra EU-länder. En annan orsak är att de svenska materialkostnaderna är 

betydligt högre än vad som är möjligt att importera från andra länder i EU-regionen. 

Emellertid menar andra aktörer att de höga produktionskostnaderna beror på en bristande 

konkurrenssituation. Under längre perioder har ett fåtal större företag haft dominerande 

marknadsandelar och på så sätt höjt kostnaderna. Det finns således för få företag som 

konkurrerar om projekten likväl delar av entreprenaderna. Både beställare och 

huvudentreprenören menar att det finns en påtaglig brist av anbudsgivare för projekten 

vilket därigenom orsakar de högre priserna. En mer hälsosam konkurrenssituation skulle 

föreligga om företagen var av likvärdig storlek och i ett större antal. Om denna höga 

konkurrensen fanns skulle priserna pressas till den nivån att det korrelerar med efterfrågan, 

varvid byggverksamheten skulle öka och där bland annat bostadspriserna skulle minskas. 

4.8  Förändrad marknad 

Vad som definieras som utländska företag varierar kraftigt inom näringslivet och vad som 

inkluderas i begreppet är otydligt och komplext. Studien använder därför Tillväxtanalys 
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definition för att kunna nyttja tillgänglig data, se figur 10. Således definieras utländska 

företag som företag varvid mer än hälften av aktiernas röstvärde ägs av en utländsk ägare. 

Om företaget tillhör en koncern innefattas företaget i begreppet om koncernmoder är 

utländsk, likväl om företaget är ägt i flera led.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

År 2006 fanns det 242 utländska företag verksamma inom byggbranschen vilket motsvarade 

2 % av andelen utländskaföretag i näringslivet totalt sett. Jämförelsevis, år 2015 fanns det 

456 operativa företag vilket motsvarar över 3 %. Således ökar inte endast antalet utländska 

företag påtagligt i byggbranschen under perioden utan det ökar också fortare än i övriga 

näringsgrenar.  Vidare ökar dessutom andelen utländska företag av det totala antalet företag 

inom branschen, emellertid uppnåddes andelen till knappt 0.5 % år 2014. De utländska 

företagen är förvisso betydligt större med avseende på antalet anställa vilket är logiskt 

eftersom det krävs mer omfattande resurser för att expandera internationellt. Merparten av 

dessa företag anställer fortfarande färre än 50 arbetstagare medan en liten majoritet står för 

en absolut majoritet av antalet anställda. Av samtliga förvärvsarbetare i byggbranschen 

tillhörde 8.6 % dessa utländska företag år 2015.  

 

Med hänseende på antalet utländska förvärvsarbetare som konkurrerar med den svenska 

arbetskraften är denna statistik relativt okänd och anekdotisk som bäst eftersom detta antal 

är mycket svårt att samla in på en aggregerad nivå. Till följd av EU:s fyra friheter är det enda 

Figur 10. Antal utländska företag i byggbranschen under perioden 2006-2015.  
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som krävs av utländska förvärvsarbetare ett referensnummer av skatteverket vilket inte 

tillhör myndighetens uppgift att publicera dessa data. Emellertid finns det indikatorer som 

talar för en ökad utländsk arbetskraft inom byggbranschen. Enligt lagändring 1 juli 2013 

förpliktigas utländska företag att meddela Arbetsmiljöverket om de utstationerar personal i 

landet mer än fem dagar (Arbetsmiljöverket, 2015).  I linje med antalet utländska företag har 

också således utstationering ökat omfattande från 14 000 år 2014 till 23 200 arbetstagare år 

2016. Detta är personal som skickas till Sverige för att arbeta under begränsad tid över 

exempelvis ett projekt eller liknande.  

4.9  Systematisering och standardisering 

Byggindustrin är traditionellt sett en konservativ bransch varvid förändringar är succesiva 

och utsträckta under länger perioder. Således är branschen idag i behov av omfattande 

effektiviseringar genom systematiseringar och standardiseringar, framförallt inom arbetssätt 

och processer. Likväl krävs anpassning till de nya förhållanden som 2000-talet anbringat i 

form av hårdare krav och förändrade affärsstrategier. 

Flera av de större företagen har börjat använda eller är i processen att etablera olika typer 

av interna förkvalificeringssystem som ämnar till att effektivera upphandlingen av 

underentreprenörer och materialleverantörer. Flera organisationer finns redan etablerade 

på marknaden som hanterar prekvalificering av leverantörer för att garantera kvalité och 

minskad riskexponering för upphandlaren. Dessa organisationer kan vara ett fördelaktigt 

filter men påverkas nödvändigtvis inte av byggföretagen egna utvädringar, speciellt med 

avseende på mjuka faktorer. Vid prövning av anbudsannonser är naturligtvis priset den 

primära faktorn som övervägs men också faktorer som tidigare samarbeten, förhållande, 

ekonomisk ställning och kapacitet. Huvudentreprenören försöker således försäkra sig om att 

underentreprenören kan utföra sin del av entreprenaden med hänsyn till föreliggande krav 

om kvalité, säkerhet och förfarande inom angiven kostnad. Ett förkvalificeringssystem i form 

av en databas varvid tidigare samarbeten utvärderas och ekonomisk ställning betygsätts 

förenklar och systematiserar upphandlingsprocessen. Byggföretagen kan på så vis effektiv 

och med god grund avgöra bland upphandlingsannonserna.  Mindre tid avsätts därmed till 

att utvärdera potentiella underentreprenörer och istället gör det möjligt för företagen att 
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koncentrera sig på kärnverksamheten. Även offentliga beställare som Trafikverket använder 

likande förkvalificeringssystem i form av ett register varvid leverantörer är kontrollerade och 

godkända som leverantörer till myndigheten. 

Både huvud- och underentreprenörer strävar efter långsiktiga samarbeten eftersom 

utveckling av effektiv kommunikation och produktivitet är en tidsomfattande process. 

Frekvent upphandling av samma underentreprenör är således, även om priset beaktas, ett 

medvetet val för att effektivisera. Projektvis upphandling är förvisso ineffektiv jämförelsevis 

med ramavtal var tjänst eller vara kan avropas vid behov. Ramavtalen används av de större 

byggföretag emellertid främst för materialleverantörer varvid de vanligen sträcker sig över 

längre period över projektgränserna. Däremot indikeras en större användning av ramavtal 

för utförande arbetspaket, även om många företag bortser från detta eftersom alla projekt 

inte kan dra nytta av stordriftseffekten. Genom att minska frekvensen av 

upphandlingsprocessen över projekten är fördelen som vid förkvalificeringssystemen möjligt 

att mer koncentrera på kärnverksamheten.    
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5 Analys 

I detta kapitel analyseras det empiriska materialet som presenteras i kapital 4. Empiri från 

intervjuer och bearbetad statistik med hjälp av de teorier som finns i kapitel 2, Teori. 

Områdena som behandlas är arbetssammansättningen, affärsmässiga förändringar, 

entreprenadens förändrade struktur och förändrad konkurrenssituation. 

5.1  Arbetsammansättningen: underentreprenörer och tjänstemän 

Men hänseende på underentreprenörer är det vidare fördelaktigt att dela in dessa i två 

huvudgrupper, specialiserade och bemanning. Med specialiserade underentreprenörer avser 

studien de som entreprenaden upphandlar för att utföra mer komplicerade uppgifter eller 

arbetspaket som kräver särskild utrustning eller maskiner. Dessa underentreprenörer 

tillhandahåller således kompetens och arbetskraft som huvudentreprenören vanligtvis inte 

besitter internt, därför krävs en upphandling av dessa för att kunna utföra entreprenaden. 

Andra gruppen, bemanning, syftar till underentreprenörerna som upphandlas i större 

mening eftersom egen personal inte är tillräcklig. Vanligtvis är detta enklare arbetspaket 

som kräver liten till ingen avancerad kompetens eller arbetskraft. 

5.1.1 Underentreprenörer 

Byggföretagen strävar inte efter att tillhandahålla all kompetens och arbetskraft i en tung 

och stelbent organisation för att utföra alla olika typer av bygg- och anläggningsprojekt på 

marknaden från ax till limpa. Snarare försöker de endast förfoga över nödvändig kompetens 

och arbetskraft, därefter kontrakteras det som saknas för att möjliggöra flexibilitet som 

företag och med hänseende på marknadens svängningar. Kontraktering av 

underentreprenörer är därigenom den rörliga utgiften som korrelerar med marknadsläget 

och projektintensiteten. Egen personal är däremot en stor immobil kostnad som binder upp 

resurser. Vid projektintensiva perioder förstärks således entreprenaden med en högre andel 

kontrakterad personal än under perioder med lägre projektintensitet. Vid dessa perioder 

minskar kontraktering av underentreprenörerna vilket påvisas av den minskade omsättning 

på dessa aktörer åren följt finanskrisen för de större företagen medan antalet anställda 

fortsätter att successivt öka. För den specialiserade bygg- och anläggningsverksamheten kan 

en påtaglig minskning i nettoomsättningen urskiljas vilket vidare pekar på samma 
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förhållande eftersom denna grupp utgörs främst av underentreprenörers verksamhet. Under 

dessa lågkonjunkturperioder påverkas bemanningsunderentreprenörerna i större 

utsträckning eftersom dels strävar byggföretagen att sysselsätta sina egna yrkesarbetare 

fullt ut vilka, om projektintensiteten minskar, får en större andel av entreprenaden då de 

prioriteras. Slutligen dels eftersom det inte finns ett beroende av dessa underentreprenörer 

för att utföra entreprenaden till skillnad från de specialiserade eftersom de egna 

yrkesarbetarna tillhandahåller denna kompetens. Således kan en ökad andel 

underentreprenörer delvis förklaras genom den nu starkare konjunkturen.   

 

Vidare ökar också andelen underentreprenörer i entreprenaden till följd av fortsatta 

materiella avanceringar inom prefabricerade element likväl ökad användning av maskiner 

och teknik. Eftersom specialiserade underentreprenörer främst utför arbetspaket som 

huvudentreprenörerna sällan utför, eller inte har specialiserad arbetskraft för, påverkar 

dessa förändringar främst huvudentreprenörens yrkesarbetare. För samtliga av de större 

byggföretagen har antalet yrkesarbetare minskat från 2010, i genomsnitt med 10.3 % för de 

fyra största företagen, vilket resulterar i en större andel underentreprenörer. Prefabricerade 

element och ny teknik används i större omfattning eftersom det är ett effektivare sätt att 

använda de begränsade resurserna på och bidrar till företagens varaktiga 

konkurrensfördelar, framförallt eftersom det är tidseffektivare. 

 

Ur ett resursbaserat perspektiv och med hänseende på teorin om kärnkompetens är det 

enbart fördelaktigt att endast upphandla underentreprenörer under en kortare tid. 

Samtidigt som om ett arbetspaket är frekvent återkommande bör det implementeras i 

kärnverksamheten. Genom kontraktering av underentreprenörer, i jämförelse med 

outsourcing, så köps riskerna bort, emellertid säljs också på samma sätt möjligheterna. De 

egna yrkesarbetarna är en resurs som växer med tiden och erfarenheten vilket inte 

förekommer om underentreprenörer kontrakteras i större omfattning. Utan yrkesarbetare 

förloras en del av företagens identitet som byggare likväl kompetenskapital inom 

utförandet. Därtill försvinner möjligheten att implementera egna effektiviseringar och andra 

ekonomiska fördelaktiga metoder i utförandet. Förändring i branschen talar däremot för att 

byggföretagen går mer mot en hårdare koordinatorroll och därmed överlämnar stora delar 

av utförandet till underentreprenörer. Kärnverksamheten är inte längre att utföra ett projekt  
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från ax till limpa själv utan snarare att samordna nödvändig kompetens och arbetskraft för 

att utföra projektet tillsammans. Grovarbetet av utförandet i entreprenaden tillhör däremot 

fortfarande kärnverksamheten medan det mer komplicerade arbetspaketen som kräver 

spetskompetens ligger utanför och kan på så vis outsourcas, vilket sker projektvis. Därför 

upphandlas inte underentreprenörer vanligtvis med effektivare ramavtal då dessa 

arbetspaket rimligtvis borde vara implementerade i kärnverksamheten om de uppkommer 

med en sådan frekvens att ramavtal är nödvändigt eller fördelaktigt med avseende på 

transaktionskostnader. 

5.1.2 Tjänstemän 

Utvecklingarna kräver en omfördelning av entreprenörens resurser i linje med den något 

förändrade kärnverksamheten. De större byggföretagen frigör resurser från direktprojekten 

och fokuserar dem till de större projekten där nya former av kompetens krävs. Den ökade 

samverkan mellan entreprenör och beställare har anbringat krav inom presentationsteknik, 

kundförståelse och liknande kommersiell kompetens. Samtidigt har kraven generellt för 

tjänstemän i entreprenaden ökat omfattande på flera områden såsom miljö, säkerhet och 

dokumentation. Därutöver med det ökade antalet underentreprenörer som resulterar i att 

fler företag delar samma arbetsplats krävs det mer ledning och planering från 

tjänstemännens sida.  Både det förändrade förhållandet med beställaren, ökade antalet 

underentreprenörer och ökade allmänna krav har således skapat trenden som visar en 

ökning av antalet och andelen tjänstemän – en ökning med 5.2 % av andelen i genomsnitt 

för de större företagen.  

5.2  Affärsmässiga förändringar 

Den tekniska kompetensen har minskat för beställaren samtidigt som den har ökat för 

entreprenörerna vilket talar för att rollen som beställare har renodlas varvid kompetensen, 

bildligt talat, förflyttats till entreprenörens sida. Vidare föreligger en trend om högre 

samverkan mellan parterna där funktions- och totalentreprenader används i större 

omfattning med initiativ från både privat och offentlig beställare. Förändringen förflyttar 

förbättring och innovationsmöjligheter till entreprenören som på så sätt också har ett starkt 

ekonomiskt incitament att försöka skapa och implementera dessa. Samtidigt frigör det 

resurser för beställaren som kan koncentreras till kärnverksamheten.  
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5.2.1 Minimering av transaktionskostnader  

En ökning av andelen underentreprenörer medför en ökning av externa aktiviteter som 

förekommer externt till marknaden till andra företag. Då externa aktiviteter ökar påtvingas 

transaktionskostnader som kan delas upp i sökkostnader, förhandlingskostnader samt 

kontrollkostnader. Mer konkret beror kostnaderna på tid, skriva- och genomdriva kontrakt, 

utvärdering av alternativ, schemaläggning av aktiviteter och övervakning av prestanda. Det 

är således påtagligt att transaktionskostnaderna ökar ifall antalet underentreprenörer ökar. 

För att ökningen skall vara ekonomiskt försvarbar behöver alltså kontrakteringen av 

underentreprenörer vara så mycket billigare att transaktionskostnaderna täcks upp av 

mellanskillnaden. 

 

Frekvensen av kontraktering av samma underentreprenör kan underlätta 

upphandlingsprocessen genom standardisering. För att möjliggöra en högre frekvens och 

således minska transaktionskostnaderna krävs att transaktionen involverar samma parter 

med liknande villkor och under en längre tidsperiod. Relationer är även en viktig aspekt som 

kan komma att underlätta att en struktur kan erhållas. Organisationer med fler 

verksamheter erhåller en begränsning av flexibilitet och för att kombinera företagets 

kompetenser, kunskaper och resurser krävs effektiva processer för att underhålla dessa och 

fokusera på företagets kärnverksamhet. Flera av de större entreprenadföretagen använder 

eller har påbörjat använda interna förkvalificeringssystem för att effektivisera 

upphandlingen av underentreprenörer. Detta är en effekt av att företagen upphandlar fler 

underentreprenörer och försöker minska transaktionskostnader genom att effektivisera 

processen genom förkvalificeringssystem. 

 

Då aktiviteter skall fördelas och utföras internt kan det vara fördelaktigt att använda ett 

ramverk för att sätta dessa aktiviteter i system och således minska transaktionskostnaderna. 

Genom att systematisera de processer som uppkommer i samband med kontraktering av 

underentreprenörer går det att minska de kontraktspecifika transaktionskostnaderna som 

uppstår genom att minska tid på dessa processer. Detta går även att tillämpa på flera olika 

underentreprenörer och ramavtal är ett av de effektivaste sätten att minimera 

transaktionskostnader då en tjänst eller vara kan avropas vid behov och kräver dessutom lite 
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merarbete. Ramavtal används framförallt vid likartade projekt och ger därför hög grad av 

standardisering vilket minskar transaktionskostnader. Det kan däremot resoneras att då 

ramavtal förekommer vid likartade projekt som förekommer frekvent för utförande 

underleverantörer kan det således vara mer fördelaktigt att innesluta denna verksamhet 

internt vilket skulle eliminera transaktionskostnaderna fullständigt. Ramavtal främjar 

förutsättningar till bättre samarbete och bättre relationer vilket påtagligt minskar risken för 

opportunism.  Ramavtal till skillnad från projektvis upphandling sparar tid och resulterar i 

lägre transaktionskostnader.  
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5.3 Entreprenadens förändrade struktur 

Den generella entreprenadens strukturella förändring under 2000-talet skulle kunna 

karaktäriseras av figur 11, där den blå delfiguren skildrar det tidigare förhållandena medan 

den gröna motsvarar dagens. Den tidigare beställaren tillhandahöll mer av den tekniska 

kompetensen för att mer detaljstyra produktens slutliga utseende, samtidigt som 

entreprenören var på så sätt mer renodlad inom utföranden. Majoriteten av 

huvudentreprenörens arbetskraftsammansättning utgjordes också av egna yrkesarbetare 

som ansvarade för utförande i större omfattning än idag. Samtidigt utgjordes inte 

entreprenadens utförandeprocess av en lika stor andel, och antal, underentreprenörer.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 11. Den generella entreprenaden. 

Tidigare förhållanden och fördelning 

 

Dagens förhållanden och fördelning 
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Dagens generella entreprenad har däremot en högre andel underentreprenörer medan 

tjänstemännen utgör, eller är på väg att utgöra, en majoritet av huvudentreprenörens 

arbetskraftsammansättning. Förhållandet mellan beställaren och huvudentreprenören 

präglas också av mer omfattande samverkan där beställaren i större utsträckning bidrar med 

funktionskrav snarare än detaljbeskrivningar. Således har också den tekniska kompetensen 

minskat för beställaren varvid projektören har kommit närmare huvudentreprenören. 

Emellertid är detta förhållandet väldigt entreprenadsformsberoende men generellt sätt är 

det den trend som föreligger då funktions- och totalentreprenader används i större 

omfattning än utförandeentreprenader.    

 

5.4  Förändrad konkurrenssituation  

Den ökade konkurrensen beror delvis på den ökade förekomsten av utländska företag i 

byggbranschen, vilket har ökat från 242 till 456 företag under perioden 2006-2015. Samtidigt 

har andelen utländska företag ökat i förhållande till inhemska företag, vilket tyder på en 

snabbare tillväxt hos utländska företag under de senaste åren, även om de i antal 

fortfarande är väldigt få i jämförelse med samtliga byggföretag i Sverige. Flera aktörer menar 

även att utländsk arbetskraft har ökat. Likaså har utstationerad personal i Sverige från 

utländska företag ökat från 14 000 år 2014 till 23 200 arbetstagare år 2016. Som följd 

presenteras nuvarande företag med jämlika kvaliteter från både inhemska och utländska 

parter i allt större utsträckning. Parallellt med den rådande arbetskraftsbristen kan det ur ett 

resursbaserat perspektiv vara fördelaktigt att anta de lägre priserna för att öka lönsamheten, 

vilket gör att utländsk arbetskraft erhåller viss fördel gentemot inhemsk arbetskraft. Främst 

på grund av att utländsk arbetskraft har relativt låga löner i jämförelse med inhemsk, som i 

sin tur medför lägre kostnader för arbetsgivaren, varför utländsk arbetskraft är att föredra ur 

ett kostnadsperspektiv. Däremot anses utländsk arbetskraft ofta bristande med avseende på 

säkerhetskrav och kvalitet, likväl att det tillkommer kommunikationsproblem och kulturella 

skillnader. Det är således påtagligt att säkerhet, kvalitet och effektivitet prioriteras efter en 

direkt ekonomisk vinst, emellertid kommer detta påverka den ekonomiska ersättningen i 

längden.  
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Trots den ökade tillväxten av utländska företag är det påtagligt att nuvarande företag har 

svårt att särskilja sina strategier från andras, vilket pekar på att de inhemska företagen 

tillämpar sina resurser med samma ändamål. Brist på unika tillämpningar tillåter nystartade 

företag att vidta liknande strategier, vilket hämmar möjligheterna för nuvarande företag att 

bibehålla fördelar gentemot sina konkurrenter. Därmed återfaller marknaden i ett relativt 

jämnt konkurrensläge bland de inhemska företagen. Resurserna säkerställer företagens 

överlevnad, snarare än att användas som ett strategiskt medel, vilket även återspeglar sig i 

företagens strävan att minimera risker. Det är således betydande att tillväxten av utländska 

företag fortsätter för att konkurrenssituationen skall förbättras på marknaden, som idag 

domineras av ett fåtal större företag.   

 

Samtidigt menar ett flertal aktörer även att konkurrensen har ökat mellan företagen 

geografiskt i Sverige. Orsaken beror delvis på den ökade förekomsten av 

bemanningsunderentreprenörer som tillåter företagen att hyra in personal på annan ort, 

vilket främjar förmågan att konkurrera i andra orter än där företaget är stationerat. De 

mindre företagen undgår också på så sätt de stora fasta kostnaderna som tillkommer med 

egna yrkesarbetare. Användandet av bemanningsföretag och underentreprenörer är även 

ett sätt att expandera som företag utan att behöva anställa fler egna yrkesarbetare, vilket 

ökar konkurrenskraften hos de mindre företagen.  

 

På samma vis som bemanningsföretag och underentreprenörer underlättar konkurrens i 

andra orter har även möjligheterna att använda prefabricerade element medfört snabba och 

flexibla transporter, vilket har resulterat i att företagen inte längre är bundna till 

produktionens geografiska läge. Således har även den geografiska begränsningen i viss mån 

försvunnit, därav ökade konkurrensen mellan byggföretagen. 

 

Byggbranschen visar även relativt högt in- och utträde på marknaden, vilket ofta 

kännetecknas av en hög konkurrens. Tillväxten av antalet nystartade företag i branschen har 

ökat markant under 2000-talet. Under perioden 2000-2015 har antalet nystartade företag 

ökat med 3 663 företag per år. Samtidigt visar erhållen statistik att antalet företag som 

träder ur marknaden är relativt högt, vilket nådde sin högsta punkt år 2013 då 1 277 företag 

gick i konkurs. Dessutom var förnyelsetalet för byggbranschen 7.3 % år 2015, som i 
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jämförelse med övriga näringsgrenar hade ett genomsnitt på 6.5 %, vilket tyder på att 

byggbranschen har haft en högre tillväxt av nya företag än resterande näringsgrenar under 

de senaste åren. Främst beroende på den lägre tröskeln med avseende på kapitalinsats för 

branschen.  

 

Med andelen anställda som indikator har också tillväxten hos mikro- och småföretagen varit 

betydligt större än hos de större företagen under perioden 2003-2014. Likaså ökade andelen 

anställda i mellanstora företag i jämförelse med de stora företagen med 3.8 % under samma 

period. Den upplevda konkurrensen från de mellanstora företagen har därmed ökat. De 

större företagen prioriterar dessutom bort de allra minsta projekten, direktprojekten. 

Resurserna omplaceras därmed numera i projekt med högre lönsamhet, istället för att 

säkerställa flera mindre projekt samtidigt. Allt större andelar av projekten utförs idag även i 

form av totalentreprenader, som de mindre företagen sällan vågar åta sig då 

anbudsräkningar ofta är kostsamma och resurskrävande. Vid hög konkurrens från de större 

företagen minskar därav också möjligheten att vinna anbuden. Som följd av 

prioritetsändringen hos de större företagen har marknaden öppnats upp för de mindre- och 

mellanstora företagen och således den ökade tillväxten för dessa företag. Små och 

mellanstora företag har även lägre overheadkostnader vilket är ett ytterligare argument för 

deras relativa tillväxt. Likaså har möjligheten att anta större projekt ökat i samband med att 

byggbranschen erbjuder uthyrning av specialiserad personal från bemanningsföretag och 

underentreprenörer i större utsträckning, vilket ökar konkurrenskraften hos de mindre 

företagen. Mellanstora företag har samtidigt med tiden fått rum att växa tillräckligt för att 

kunna konkurrera med de allra största byggföretagen. Trenden pekar på att företagen blir av 

jämnare storlek, vilket utmynnar i en allt mer konkurrensintensiv marknad. Således intar 

marknaden sakta men säkert en mer homogen struktur till följd av en större tillväxt hos de 

mindre- och mellanstora företagen.  
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6 Slutsatser 

I detta kapitel besvaras de fyra forskningsfrågorna som utformades för att uppnå syftet med 

studien. Områdena som behandlas i slutsatsen är strukturell utveckling, affärsmässiga 

förändringar, strukturell anpassning i entreprenaden och konkurrenssituationen. 

Avslutningsvis diskuteras resultatet, det kvalitativa intervjuerna och statistiken.  

6.1  Strukturell utveckling: arbetskraftssammansättning  

Användandet av specialiserade underentreprenörer och bemanningsunderentreprenörer har 

ökat i svenska entreprenadföretag. Vid hög projektintensitet förstärks entreprenaden med 

en högre andel kontrakterad personal medan vid låg projektintensitet strävar 

entreprenadföretagen att först sysselsätta sina egna yrkesarbetare fullt ut istället. En ökad 

andel underentreprenörer kan således förklaras genom den högkonjunktur som råder. Det 

kan även förklaras på grund av att prefabricerade element, maskiner och teknik används i 

större omfattning vilket inskränker mer på de egna yrkesarbetarnas arbetspaket snarare än 

underentreprenörernas. Dessa används i större omfattning eftersom det är ett effektivare 

sätt att använda de begränsade resurserna på och bidrar till företagens varaktiga 

konkurrensfördelar. Kraven för tjänstemän ökar i entreprenaden i områden som IT, miljö, 

säkerhet och dokumentation. Dessutom resulterar det ökade antalet underentreprenörer i 

att fler företag delar arbetsplats vilket kräver ökad fokus på ledning och planering. Det 

förändrade förhållandet med beställaren, ökade antalet underentreprenörer och ökade 

allmänna krav har således skapat trenden som visar en ökning av antalet och andelen 

tjänstemän. 

6.2  Affärsmässiga förändringar 

Beställaren har minskat sin tekniska kompetens samtidigt som kompetensen har ökat hos 

entreprenörerna. Detta talar för att beställarens roll har renodlats då kompetensen har 

skiftat mot entreprenören. Funktions- och totalentreprenader används mer och samverkan 

mellan parterna ökar. Med den tekniska kompetensen hos entreprenören har 

förbättringsmöjligheterna och innovationsmöjligheterna skiftat ägare till entreprenören som 

även har ekonomiska incitament att utveckla och implementera förbättringsarbeten och 

innovationer. Beställaren kan även då frigöra resurser och fokusera på sin kärnverksamhet.  
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I kvalitetssyfte utvärderas medverkande aktörer och kontinuerlig uppföljning blir allt mer 

centralt för att hålla olika aktörer ansvariga. Detta eftersom konflikter lätt kan uppstå mellan 

huvud- och underentreprenörer om till exempel ansvar och priser. Dessa konflikter 

bearbetas ofta med ekonomiska incitament snarare än med juridiska och således har den 

juridiska kompetensen inte nödvändigtvis utökats. 

 

En ökning av andelen underentreprenörer påvisar en ökning av externa aktiviteter som 

förekommer externt till marknaden eftersom fler företag handlar med varandra. Det är 

således påtagligt att transaktionskostnaderna ökar. Då aktiviteter utförs externt är det 

fördelaktigt att använda ett ramverk för att sätta dessa aktiviteter i system och på så vis 

minska transaktionskostnaderna. Genom att systematisera de processer som uppkommer i 

samband med kontraktering av underentreprenörer går det att minska de kontraktspecifika 

transaktionskostnaderna som uppstår genom att minska tid på dessa processer. 

Användandet av förkvalificeringssystem är en effekt av att företagen har mer externa 

anslutningar och försöker effektivisera den processen. Ramavtal möjliggör bättre samarbete 

och relationer och minskar risken för opportunism men förekommer främst vid då likartade 

projekt förekommer frekvent för att öka graden av standardisering och således minska 

transaktionskostnader. 

6.3  Entreprenaden: strukturell anpassning 

En beställare tillhandahöll tidigare mer teknisk kompetens och detaljstyrde produktens 

slutliga utseende, samtidigt som entreprenören var på så sätt mer renodlad inom 

utföranden. Större delen av huvudentreprenörens arbetskraftsammansättning var 

yrkesarbetare som ansvarade för mer av utförandet än idag. Vidare utgjordes inte 

entreprenadens utförandeprocess av en lika stor andel, och antal, underentreprenörer. En 

generell entreprenad erhåller idag en högre andel och antal underentreprenörer medan 

tjänstemännen utgör mer av huvudentreprenörens arbetskraftsammansättning.  Beställaren 

bidrar främst med funktionskrav snarare än detaljbeskrivningar samtidigt som att samverkan 

blir en mer central del i relationen mellan huvudentreprenör och beställare. Denna relation 

är entreprenadsformsberoende men funktions- och totalentreprenader används i större 

omfattning än utförandeentreprenader.    
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6.4  Konkurrenssituationen: Strukturella och affärsmässiga utvecklingar 

Flera förändringar är påtagliga och fortgående i byggbranschen, både affärsmässiga och 

strukturella. Mång av dem korrelerar med varandra samtidigt som vissa tillkommit som 

konsekvens av andra, likaså är de komplexa i det avseende att de sällan beror av en faktor. 

Det är således svårt att bestämma konsekvenserna av dessa affärsmässiga och strukturella 

förändringar anbringar på konkurrensläget i branschen. Emellertid är det möjligt att 

konstatera i vilken riktning utvecklingarna tillsammans ämnar till.  

 

Den grundläggande förändring som skett är renodlingen av beställarrollen som medför att 

fler projekt upphandlas genom totalentreprenader vilka generellt sett är för stora risker för 

de mindre företagen. Däremot koncentrerar sig de större företagen på dessa projekt vilket 

krävt omfördelning av resurserna varvid de ofta bortser från direktprojekten. På så sätt har 

marknaden öppnats upp för de mindre företagens tillväxt, samtidigt har andra faktorer 

påverkat och hjälp till såsom rotavdraget. Renodling av beställaren talar således för delvis 

mindre klyfta mellan de mindre och största företagen, därmed ökad konkurrens. 

 

I entreprenaden kan även en ökad konkurrens påvisas. Det har förekommit en markant 

ökning av antalet byggföretag, genomsnittligen mer än andra näringsgrenar, där majoriteten 

är inom underentreprenörsverksamhetsområden. Således etableras det fler potentiella 

framtida konkurrenter för entreprenadens arbetspaket. Detta är påtagligt eftersom det idag 

uppges att underentreprenörerna tvingas specialisera sig för att erhålla varaktiga 

konkurrensmöjligheter på marknaden. Vidare ökar även den internationella konkurrensen, 

framförallt för de större projekten, både med antalet utländska företag och med utländsk 

arbetskraft. Denna konkurrens är idag ännu inte ett betydande hot, däremot menar flera 

aktörer att detta kommer vara en avgörande faktor i framtiden. 

 

Om dessa utvecklingar fördelas enligt korrelation erhålls fyra potentiella scenarier, se figur 

13. Översiktligt sett med avseende på de ingående faktorerna indikerar studien att 

branschen rör sig mot det första scenariot, från scenariot i den tredje kvadranten. Fler 

företag av samma storlek och med tydligt definierade roller talar för hög konkurrens utöver 

den internationella.  
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6.5  Validitet och reliabilitet 

Studien använder mestadels kvalitativ forskningsmetodik som kan påverkas av författarnas 

subjektiva uppfattning. Kvalitativ forskning påvisar inte generella tendenser. Eftersom syftet 

med denna uppsats inte är att generalisera är det inget som påverkar studiens resultat 

(Bryman och Bell, 2005). En kvalitativ studies tillförlitlighet och noggrannhet bedöms utifrån 

överförbarhet, pålitlighet och studiens förmåga att bekräfta (Ibid). Studiens tillvägagångssätt 

har återgetts detaljrikt för att säkerställa överförbarhet. För att tillförlitligheten hos studien 

skall anses vara hög har insamlad data valts noggrant med relevant statistik och 

respondenter med befattningar som bör erhålla den kunskap som söks. Respondenterna 

anses inte ha någon anledning att ge en missvisande bild. Detta genom att utföra 

respondentvalidering där respondenterna har tagit del av återgivningen av intervjuerna i 

studien. Respondentvalidering säkerställer att forskaren uppfattat verkligheten korrekt 

(Ibid). En kvalitativ studies pålitlighet är svår att påverka då förhållandena vid de olika 

undersökningstillfällena aldrig är identiska. Studiens förmåga att bekräfta påverkas av 

subjektivitet som kan förekomma vid semi-strukturerade intervjuer då respondenten kan ha 

Figur 13. Fyra potentiella scenarier för 
byggbranschen.  

Y 

X 

Y-axel: Nivå av 

internationell konkurrens 
och antalet företag. 
 

X-axel: Beställarens nivå 

av detaljstyrning, 
storleksskillnader mellan 
företagen och antalet 
underentreprenörer. 
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personliga åsikter som påverkar hur de svarar på intervjufrågorna. Författarnas subjektivitet 

påverkar även tolkningen av svaren. Den övriga delen av studien består av sekundärdata 

som erhållits från officiell statistik från SCB och liknandemyndigheter samt insamlade data 

som delgivits av respondenterna. Kvalitéten på sekundärdata är generellt hög och risken för 

misstolkningar ökar ju längre från primärkällan som data är insamlad (Bryman och Bell, 

2005). Denna studie har därför minimerat avståndet från primärkällan vid insamling av 

sekundärdata och stämt av data från olika källor för att öka tillförlitligheten. Eftersom denna 

data kommer från SCB och liknande myndigheter samt direkt från berörda företag anses 

sekundärdata vara tillförlitlig.  
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8 Bilagor  

I detta kapitel presenteras först bilaga 1 som avser den ursprungliga intervjumallen för 

studien, följt av den reviderade i bilaga 2 som tillkommit som respons till studien 

förändringar av syftet.  

 

Bilaga 1 Intervjufrågor – Från byggare till koordinator 
 

 Företag och respondent  
 

 Hur ser er verksamhet ut? 

 Vad innebär din befattning? 

 På vilket sätt är ert företag strukturerat? 

 Vilka konkurrensfördelar, ur ert perspektiv, innehar ni mot andra byggföretag? 

Outsourcing 
 

 Hur sker i regel upphandling av UE? 

 Hur arbetar ni med outsourcing? Vilka är för- och nackdelarna med outsourcing av er 

verksamhet? 

 Upplevs det någon gång finnas brist på kompetens bland UE eller brist på UE? 

 Hur ser ni på den ökande graden outsourcing? Vart går gränsen för er med avseende 

på basstryka och funktioner? 

 Vilka faktorer tror ni bidrar till den ökande graden outsourcing? 

 På vilket sätt har projekten förändrats? Krävs det mer omfattande projektering och 

planering eller juridiska inslag? 

 Hur påverkas er kompetens av den ökade andelen outsourcing på lång sikt?  

Transaktion  
 

 Varför använder ni outsourcing? Vilka aspekter beaktas? 

 På vilket sätt arbetar ni med era UE, frekvent med samma? Medvetet val?  
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 Vilka faktorer påverkar val av UE? 

 Ställer ni UE:s anbud objektivt mot varandra under upphandling eller sker 

upphandlingen i mån om relationer? 

 Hur arbetar ni med att hitta nya UE? 

Förändrad bransch 
 

 Upplever ni att byggsektorn går mot mer specialiserad och nischad kompetens och 

arbetsstyrkor? 

 Inverkar instabiliteten på marknaden roll för er outsourcing?  

 Har det skett en förändring av krav? Vilka aktörer påverkas av dessa? 

 Vilka betydande förändringar har skett på marknaden? Mer partnering?  

 Hur upplevs konkurrensen för utländska företag och arbetskraft? Hur varierar den 

från inhemsk? 
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Bilaga 2 Intervjufrågor – Svenska entreprenadföretags förändrade 
roll 

 
 Företag och respondent  
 

 Hur ser er verksamhet ut? 

 Vad innebär din befattning? 

 På vilket sätt är ert företag strukturerat? 

 Vilka konkurrensfördelar, ur er perspektivet, innehar ni mot andra byggföretag? 

Entreprenad & Entreprenadföretag 
 

 Hur sker i regel upphandling av UE? 

 Använder ni förkvalificeringssystem? På vilket sätt? 

 Hur arbetar ni med outsourcing/kontraktering? Vilka är för- och nackdelarna med 

outsourcing/kontraktering av er verksamhet? 

 Hur ser ni på den graden outsourcing/kontraktering? Vart går gränsen för er med 

avseende på basstyrka och arbetspaket? 

 Vilka faktorer tror ni bidrar till den ökande graden outsourcing/kontraktering? 

 På vilket sätt har projekten förändrats? Vilka ny typ av kompetens och specialiserade 

arbetskraft krävs? 

 På vilket sätt arbetar ni med era UE, frekvent med samma? Medvetet val? 

 Vilka faktorer påverkar val av UE? Ställer ni UE:s anbud objektivt mot varandra under 

upphandling eller sker upphandlingen i mån om relationer? 

 Hur arbetar ni med att hitta nya UE? 

 Hur används projektvis upphandling och ramavtal med avseende på utförande- och 

materialleverantörer?  
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Förändrad bransch 
 

 Inverkar instabiliteten på marknaden roll för er outsourcing/kontraktering?  

 Vilka betydande förändringar har skett på marknaden? Vad är konsekvenserna av 

detta med hänseende på kraven som ställs? Skillnad mellan den offentliga och 

privata marknaden? 

 På vilket sätt har era prioriteringar förändrats med avseende på projekten? 

Koncentreras vissa typer av projekt? 

 Vilka entreprenadformer används mer frekvent idag? Vem driver denna förändring? 

 Används partnering och andra samverkansformer mer frekvent idag? Vem driver 

denna förändring? Hur arbetar ni med partnering?  

 Hur upplevs konkurrensen för utländska företag och arbetskraft? Hur varierar den 

från inhemsk? 

 Har konkurrensen ökat inhemskt? Från vilken typ av företag? Vad beror detta på? 

 Hur arbetar ni med att effektivisera er verksamhet?  
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