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Sammanfattning 
I denna rapport skall förutsättningarna och möjligheterna utredas för drift- och 
underhållsverksamhet för utomhusmiljöer i Linköpingsområdet med omnejd. 
Rapporten är avgränsad till de driftområden som Linköpings kommun tillhanda-
håller.  

Peab har sedan tidigare inte haft några driftområden inom Linköpings kom-
mun, men erfarenhet från liknande verksamhet finns inom regionen och företaget.   

Tanken jag går in med i detta arbete, är att enheten skall kunna sköta ett eget 
driftområde, interna skötselarbeten under garantitid samt vara tillgänglig som 
resurs för garanti- och ÄTA-arbeten.  

Rapporten kommer att åskådliggöra hur marknaden ser ut och fungerar, om det 
finns utrymme för en ny aktör och hur man skall gå tillväga för att etablera sig på 
denna marknad.  



 
Abstract  

The report examined the conditions and the possibilities of a maintenance bu-
siness for outdoor environments in Linköping municipality. The report is limited 
to the areas Linköping municipality provides.  

Peab, Linköping, has previously not had any maintenance areas within the mu-
nicipality, but the experience of similar operations exist in the region and in the 
company.  

The idea I deal with in this work, is that the team should be able to manage its 
own maintenancearea, internal maintenance works whitch follows a new build-
ning and be available as a resource of Guarantee works and Amendment, Supple-
ment and Retiring works (in swedish: ÄTA-arbeten).  

The report will illustrate how the market works, if there is any room for a new 
company and how to proceed to establish. 



 
Förord 
Det har varit en lång resa som föranledes slutförandet av denna rapport. En stor 
del av tiden har gått till att läsa in litteratur. Jag är av uppfattning att om man skall 
förstå en process eller verksamhet, måste man börja från grunden och lära sig 
uppåt. Jag har läst litteratur om hur man beskär träd och buskar, läst om hur arbe-
tet gått till på andra ställen i Sverige och lärt mig mer om anläggnings- och träd-
gårdsmaskiner. Vidare har även en stor del litteraturen omfattats av konkurrens-
strategier och företagsbildande, något har varit lite besvärligt då jag inte läst nå-
gon kurs i ämnet. 

Syftet har också ändrats med tiden, ett par för många gånger ibland, men till 
slut omvandlades rapporten till något sammanhängande, dock med ett lite snöpligt 
slut. 

Jag vill passa på att tacka min handledare på Peab, Ann Tingsborg för att hon 
tog emot mig och stöttade från uppstart till avslut. Ett lika stort tack till Mårten 
Johansson, ITN som genomfört en noggrann granskning och tillslut kommer exa-
minera mig. Tack till opponenten Fredrik Sandberg som inte bara granskat rappor-
ten, utan även fungerat som ett bollplank ett par gånger. Vidare har personalen på 
Peab Anläggning bistått med ett stort stöd, dels med enkätsvar, dels med plats på 
kontoret. 

Slutligen vill jag också tacka min fästmö och sambo, Lenita, för sitt ständiga 
stöd och goda humör. 
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INLEDNING 

Inledningen syftar till att ge läsaren en kort introduktion till examensarbetets bak-
grund och samtidigt belysa de problemställningar som uppkommit. 

1.1 Bakgrund 
Bakgrunden till rapporten var en idé som föddes under min första sommarpraktik 
år 2006 på Peab. Det kom till min vetskap att planerna på en sådan enhet och 
verksamhet har funnits men inte realiserats. Även bland yrkesarbetarna fanns det 
en önskan om att få arbeta, som mer självständiga, med skötselarbeten. Den tan-
ken har grott hos mig och nu skall jag utreda om det stämmer och åskådliggöra 
förutsättningarna och möjligheterna.  

På senare år har utvecklingen gått från att staten, kommunen, fastighetsbolag 
och andra typer av förvaltare lägger ut skötselarbeten på entreprenad istället för att 
sköta dem i egenregi. Nu förtiden är de större byggföretagen nischade även till 
denna verksamhet.  

Det viktigaste för att kunna sköta framgångsrika drift- och underhållsarbeten är 
att ha skickliga medarbetare.1 Yrkesarbetarnas viktigaste kvalifikation är att kunna 
uppträda självständigt och att vara allroundspelare. Många av jobben kräver att 
man själv kan planera, sköta inköp och hyra lämpliga maskiner.   

Mångsidighet är viktigt då arbetenas art kan vara mycket varierande. Endera 
dagen kan arbetarna besiktiga en lekplats, en annan lägga plattor, skotta snö, plan-
tera buskar, måla parkbänkar eller klippa gräs. 

Därmed antas yrkesarbetarnas kompetens vara en betydande flaskhals för ef-
fektiviteten i verksamheten. 

1.2 Syfte 
Syftet med rapporten är att utreda förutsättningarna och möjligheterna att starta 
upp en enhet för drift- och underhållsverksamhet för mark- och anläggningsarbe-
ten inom Peab Linköping. 

1.3 Frågeställningar  

1. Hur ser marknaden och konkurrensen ut? 

2. Finns relevant kompetens inom företaget? 

3. Finns det intresse bland yrkesarbetarna? 

4. Kan Peab mäta sig med de övriga aktörerna? 

5. Hur skall man gå tillväga för att etablera? 

6. Är det lönt att påbörja verksamheten nu? 

                                                

 

1 Tingsborg, Ann. (2008) Platschef, Peab Anläggning. 
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1.4 Avgränsningar 
Jag tänker endast analysera förutsättningarna i Linköping kommun och de områ-
den som kommunen tillhandahåller. 

Jag kommer inte att kalkylera för något område. Om jag skulle göra det vore 
det aktuellt att räkna på något område som kommer ut för räkning nu eller inom 
ett par år. Då entreprenadtiden är på fem år, skulle det innebära att kalkylen i dag 
skulle jämföras med priser för fem år sedan. Detta kräver då indexreglering bakåt 
i tiden vilket kommer att bli för tidskrävande.  
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METOD 

Innehållet i kapitlet är till för att ge läsaren en förståelse för den metod som an-
vänts i rapporten.  

2.1 Undersökningsmetod 
Enligt Holme och Solvang (1997) finns det två sätt man kan använda sig av för att 
analysera insamlad information, kvantitativ respektive kvalitativ metod.2  

I den kvalitativa metoden är målsättningen att få en djupare förståelse av det 
problemområde som studeras och inte att se om informationen har en generell 
tillämpbarhet. Utmärkande för metoden är närheten till informationskällan samt 
att den inte omfattas av några strikta normer för utformning.3 I denna rapport föll 
valet på den kvalitativa metoden utifrån frågeställningen som avses undersökas. 

Den kvantitativa metoden, går ut på att samla in information för att sedan dra 
statistiska slutsatser om den.  

Vid en undersökning, vilken baseras på samtal med människor, finns möjlighe-
ten att använda sig av antingen en informantundersökning eller en respondentun-
dersökning. Skillnaderna mellan de två typerna beskrivs nedan och uppdelningen 
visas i figur 1.   

Figur 1 Undersökningar som bygger på frågor till och samtal med människor. Källa: Me-
todpraktikan  

Informantundersökning 
I en informantundersökning används svarspersonerna som vittnen eller sannings-
sägare som ska ge information om hur verkligheten förhåller sig i ett visst avse-
ende. 

Denna typ av undersökning lämpar sig bäst för att analysera och återge en så 
bra skildring som möjligt av ett visst händelseförlopp.  

Exempel:  Hur gick det till då partiet bytte ställning i den kontroversiella 
frågan? Vad hände under EU-kravallerna i Göteborg 2001? 

Respondentundersökning 
Vid en respondentundersökning är det svarspersonerna själva och deras tankar 
som är studieobjekten. Den senare analysen består av att ta reda på vad varje 
svarsperson tycker och tänker om undersökningen.  
                                                

 

2 Holme, Idar Magne& Solvang, Bernt Krohn. 1997. Forskningsmetodik  om kvalitativa och 
kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur, sid 13 ff. 
3 Holme, Idar Magne& Solvang, Bernt Krohn. 1997. Forskningsmetodik  om kvalitativa och 
kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur, sid 13 ff. 
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Exempel:  Vad anser de anställda om sina möjligheter med att karriärut-

vecklas? Vilka är, enligt medborgarna, de viktigaste argumenten 
för respektive emot ett medlemskap i NATO?  

I denna rapport ska jag använda mig av en informantundersökning. Frågeunder-
sökningen är av typen kvalitativ men med resultaten redovisade som statistik. 

2.2 Frågemetod informantundersökning 
Frågemetoden jag har valt är att lämna utrymme för diskussion mellan frågeställa-
ren och informanten. De frågor som jag söker svar på är konkreta frågor, sällan 
frågas något om vad som informanten personligen anser i en viss fråga, snarare 
berättar informanten hur verkligheten är. 

2.2.1 Förberedelser 
Inför varje informantundersökning förbereddes frågor som jag ansåg vara lämpli-
ga för utformningen av rapporten. Dessa frågor nedtecknades och medtogs inför 
varje möte.  

Som informanter har jag använt mig av följande:  

- Kund: Drift- och underhållsansvariga på Linköpings kommun 
- Peab: Tjänstemän anställda vid Peab 

2.3 Metod för enkäter 
I denna rapport har jag valt att använda mig av enkäter för att få ledning till svar 
på frågeställningarna fyra och fem. De har utformats mycket enkelt med sju hu-
vudfrågor. För dessa frågor finns det möjlighet att ge ett svarsalternativ (JA/NEJ) 
och sedan motivera svaret eller förtydliga det.  

Enkäterna är helt anonyma, skälet till det är att jag inte anser att det behövs re-
dovisas för vilka som svarar vad. Enkätfrågorna som svarar på om det finns kom-
petens och/eller erfarenhet, används endast för att dra slutsatser i rapporten. Om 
beslut senare faller på att påbörja någon form verksamhet, görs den undersökning-
en senare med aktuell personalstyrka. 

2.3.1 Urval 
Det finns ingen given gräns för hur många personer som skall ingå i undersök-
ningen.4 I boken Metodpraktikan anges det tillräckligt att välja 10-15 stycken re-
spondenter. 

I denna undersökning består urvalet av samtliga anläggningsarbetare som är 
anställda vid Peab anläggning. Dessa är anställda vid Peab och verksamma i Lin-
köpingsområdet. För undersökningen är det viktigt att samla information från så 
många som möjligt för att kunna dra slutsatser från.  

                                                

 

4 Esaiasson, Peter. (2003) Metodpraktikan, sid 286 
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2.4 Litteraturstudie 

Till en början valde jag att studera litteratur som hörde till ämnesområdet. De 
böcker och övrig litteratur jag läste behandlade allt från hur man beskär buskar 
och träd till hur Peabs verksamhetsledningssystem fungerar och vilka typer av 
maskiner som brukas. Även många böcker om branschstruktur och konkurrens-
strategier har behandlats. 

Utöver ren faktainsamling har jag även läst olika rapporter som har behandlat 
hur arbetet har fungerat för andra kommuner, detta för att skapa en god grund att 
stå på.    
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TEORETISK REFERENSRAM 

I följande avsnitt redogörs för den teoretiska referensramen vilken jag kommer att 
basera mina antaganden och slutsatser på. 

3.1 Branschstrukturanalys  
En bransch är en grupp företag som producerar produkter eller erbjuder tjänster 
som är nära substitut för varandra.5 Verksamheten i en viss bransch beror till stor 
del på branschens struktur.  

Författaren till boken Konkurrensstrategi, Michael E Porter (1983) menar att 
vid genomförandet av en branschstrukturanalys är det viktigaste att formulera 
kopplingen mellan företaget och dess omgivning.6 Faktorer i omgivningen, av 
avgörande betydelse för konkurrensen i branschen, är av största vikt då bransch-
strukturen är avgörande för företagets marknadspotential.7 

Andra faktorer, vilka inte kan hänföras direkt till branschen, menar han också 
är av betydelse, dock med tillägget att dessa anses vara relativa. Alltså de påver-
kar ofta samtliga företag inom branschen på samma sätt. Ett exempel på detta är 
när konjunkturen förändras.   

3.2 Etableringshot 
Då en bransch ökar i nyetableringar ökar successivt också konkurrensen. En ökad 
konkurrens medför både positiva och negativa förändringar för företagen i bran-
schen. En negativ effekt är att priserna pressas och/eller företagens kostnader ökar 
och då reduceras lönsamheten för företagen i de båda fallen.8 I en mycket hårt 
konkurrenssatt bransch, måste företagen anpassa sig och utveckla nya metoder, 
mer effektiva än sina konkurrenters. Detta är något som kan anses vara positivt för 
både företagets utveckling såväl som för lönsamheten.  

Samtidigt skall inte alla nyetableringar i branschen ses som ett hot för de redan 
etablerade företagen. Storleken av hotet bestäms av hur stora hindren är för nyeta-
blering i relation med reaktionen från konkurrenterna. Om hindren är höga kom-
mer hotet också att vara lågt. 

3.2.1 Etableringshinder  

Porter nämner sju stycken etableringshinder:  

- Stordriftfördelar 
- Produktdifferentiering 
- Kapitalbehov 
- Omställningskostnader 
- Tillgång till distributionskanaler 
- Kostnadsolägenheter, oberoende av stordrift 
- Statlig politik 

                                                

 

5 Porter, M; (1983) Konkurrensstrategi 
6 Porter, M; (1983) Konkurrensstrategi 
7 Porter, M; (1983) Konkurrensstrategi 
8 Porter, M; (1983) Konkurrensstrategi 
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Stordriftfördelar 
Med stordriftsfördel menas då ett företag kan minska styckkostnaden för en pro-
dukt, process eller tjänst samtidigt som volymen per tidsenhet ökar. 

Företag som har mångsidig verksamhet kan få en form av stordriftsfördel, för-
utsatt att de delar operationer eller funktioner med andra enheter inom företa-
get/koncernen. Företaget kan tillexempel tillverka en komponent som används i 
flera av deras andra slutprodukter. Vid produktion av en större volym, av en kom-
ponent, än vad som behövs på någon av marknaderna för de olika slutprodukterna 
kommer detta företag få stordriftfördelar vid komponenttillverkningen. Detta för-
farande överträffar det som skulle uppstå, om den komponenten endast skulle ingå 
i endast en produkt. 

Ett företag med stordrift eller ett företag med flera samverkande enheter kom-
mer alltid att ha ett kostnadsförsprång gentemot mindre företag. Givetvis förutsatt 
att det större företaget har ett effektivt arbetssätt, serviceorganisationer, distribu-
tionssystem eller andra anordningar anpassade till storleken.   

Produktdifferentiering 
Med produktdifferentiering menas att de etablerade företagen har kända varumär-
ken och kundlojaliteter som kan hänföras till tidigare verksamhet. Detta hinder 
tvingar nyetablerande företag till stora utgifter för att övervinna existerande före-
tags fördelar. För nyetablerade företag tar detta hinder lång tid att besegra samt att 
kostnaderna för uppbyggnaden av ett varumärke saknar restvärde om det miss-
lyckas.   

Kapitalbehov 
Kapitalbehov är behovet att investera i maskiner eller utföra forskning som är 
nödvändigt för att konkurrera. Det innebär ett hinder för nyetablerade och utgör 
en fördel för dem som redan är etablerade då de nyetablerade måste ta risken att 
förlora investeringen.   

Omställningskostnader 
Ett annat hinder för nyetablering är förekomsten av omställningskostnader. Om-
ställningskostnader är de engångskostnader som uppstår då en köpare övergår från 
en produkt/tjänst till en annans. En sådan kostnad kan vara då man byter utrust-
ning eller datorprogram vilket medför att personalen måste utbildas för att kunna 
operera den nya produkten.   

Tillgång till distributionskanaler 
Porter hävdar att ett hinder för etablering kan skapas genom nyetablerarens behov 
att försäkra sig av tillgången av distributionskanaler. Distributionskanaler är sätt 
nå ut till slutkunden genom marknadsföring, exempelvis genom priserbjudanden, 
rabatter med mera. Man överkommer hindret, som nyetablerare, genom att överta 
andras distributionskanaler eller att skapa egna.  

Kostnadsolägenheter, oberoende av stordrift 
Etablerade företag inom branschen kan ha kostnadsfördelar, som nyetablerade 
företag inte kan erhålla eller få kopiera. Porter visar på de mest betydande faktorer 
som dessa företag kan ha: 
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- Patenterad produktteknologi 
- Gynnsam tillgång på råmaterial 

 
fördelaktiga avtal med leverantörer, ex-

empelvis en viss procent varor 
- Gynnsam lokalisering 

 
etablerade företag kan ha inmutat gynnsamma lä-

gen, innan marknadskrafterna trissade upp priserna  
- Statliga subventioner  exempelvis företrädesrätt 
- Inlärnings- eller erfarenhetskurva 

 

företagens kostnader minskar i takt 
med att erfarenheten ökar samtidigt som verksamheten blir effektivare. 
Kostnaderna minskar då arbetsmetoderna förbättras och blir mer effektiva, 
även bättre utrustning är av betydelse  

Statlig politik 
Det sista etableringshindret syftar till de begränsningar staten kan utöva mot en 
viss bransch. Dessa kan vara lagändringar, begränsning av rätten till råmaterial 
och minskningar av ekonomiska medel i form av bidrag eller förändringar i bud-
geten för exempelvis vägunderhåll.   

Erfarenhet och stordrift som etableringshinder 
Ett annat hinder och ett tillägg till Porters sju etableringshinder, utgörs av kombi-
nationen erfarenhet och stordrift. Ofta sammanfaller dessa två fördelar, men de är 
av mycket olik karakteristik.  

Stordriftsfördelar leder alltid till ett kostnadsförsprång. Kostnadsförsprånget ett 
företag kan få genom stordrift går endast att nå genom att ett nyetablerat företag 
har samma omfattande organisation av samma storleksordning som de redan eta-
blerade.9  

Erfarenhet däremot, är ett mer kortvarigt etableringshinder än vad stordrift är. 
Förekomsten av en erfarenhetskurva innebär inte en garanti för att vara ett etable-
ringshinder. Förutsättningen för att ett företags erfarenhet skall utgöra ett etable-
ringshinder är den att den inte görs tillgänglig för konkurrenterna. Ett nyetablerat 
företag kan införskaffa dessa erfarenhetsfördelar dels genom att efterapa, dels att 
man övertar personal från det företaget med erfarenhetsfördel samt att göra inköp 
av den senaste utrustningen eller ta hjälp av konsulter.   

Inom branscher, där det är svårt att behålla erfarenhetsfördelar för sig själv, 
kan nyetablerade företag lyckas bättre och få ett försprång, förutsatt att de kan 
köpa den senaste utrustningen eller arbeta med effektivare arbetssätt, då de inte 
tidigare har använt sig av gamla/andra metoder.10 

3.3 Konkurrensfördelar 
Om ett företag skall bli framgångsrikt, på marknaden i en viss bransch, måste fö-
retaget finna sätt att nå konkurrensfördelar, menar George Day och Robin Wens-
ley. Vidare menar de att för att kunna finna dessa och bedöma konkurrensförde-
larna krävs en jämförelse med huvudkonkurrenterna. Ett annat sätt som tas upp är 
att koncentrera sig på kundernas behov och önskemål. Det vill säga att man kon-
centrerar sig på att skapa goda och starka kundrelationer.  

                                                

 

9 Porter, M; (1983) Konkurrensstrategi 
10 Porter, M; (1983) Konkurrensstrategi 
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Konkurrensfördelar är inte något statiskt. Ett företag som uppvisar konkurrens-

fördelar måste ständigt investera i förbättringar för att behålla och utveckla kon-
kurrensfördelarna. Detta samspel mellan de olika inverkande faktorerna visas i 
figur 2.   

Figur 2 Faktorer inverkande på konkurrensfördelar. Day och Wensley, 1988. Egen översätt-
ning. 

3.3.1 Källor för konkurrensfördelar 
Day och Wensley tar upp att de främsta källorna till konkurrensfördelar är dels 
överlägsna förmågor och dels överlägsna resurser (superior skills and resour-
ces).  Dessa tillsammans representerar och utgör centrum för de konkurrensförde-
lar som kan utvecklas.  

Inverkan av överlägsna förmågor (eller kunskaper) hos personalen är det som 
skiljer ett konkurrensfördelaktigt företag från ett mindre lyckat företag. Några 
exempel på överlägsna förmågor är ett effektivare arbetssätt eller mer engagerad 
och självgående personal. Likaså gäller det att man har lämplig personal som skö-
ter ledarskapet, vilken styr produktionen och utövas på personalen. 

Andra kunskaper, vilka går att relatera till företagets organisation och dess 
styrning, är förmågan att kunna anpassa sig till omställningar och rubbningar i 
marknaden.   

Överlägsna resurser är något som krävs för att företagen (och individerna) skall 
kunna använda sin kompetens på bästa sätt. I artikeln Assessing Advantages: A 
Framework for Diagnosing Competitive Superiority nämns bland annat att det 
beror på hur starkt varumärket är eller hur väl olika distributionssätt fungerar, men 
också var etableringen har skett. Exempelvis ett sågverk som etablerat sig på Got-
land, med kostsamma och komplicerade logistiklösningar som följd, har inte tänkt 
efter och kommer därmed inte att dra nytta av någon fördel från suveräna resurser. 

3.3.2 Positionsfördelar 
Ett företag som innehar positionsfördelar har enligt Day och Wensley en direkt 
koppling till att fungera som ett hinder, vilket kan skrämma ett annat företag att 
skifta sin position.  

Källor för konkurrensförde-
lar 

 

Överlägsna förmågor 

 

Överlägsna resurser 

Positionsfördelar 

 

Överlägset kund-
värde 

 

Lägre kostnader 

Investeringar för 
att bibehålla förde-
lar 

Synlig effekt 

 

Nöjd kund 

 

Lojalitet 

 

Marknadsandelar 

 

Lönsamhet 

KONKURRENSFÖRDELAR
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Företag besitter positionsfördelar på två olika sätt, antingen genom att deras pro-
dukter eller tjänster har ett stort mervärde hos kunden eller att företaget kan erbju-
da samma produkt eller tjänst till en lägre kostnad än andra företag11.   

3.3.3 Synlig effekt 
Med synlig effekt menas här de sätt på vilket ett företag fungerar utåt, det vill säga 
prestationsresultaten. 

Det vanligaste och enklaste sättet att mäta effektiviteten hos ett företag är ge-
nom att se över deras marknadsandelar och lönsamhet.  

Ett företag som har en majoritet av marknadsandelarna är i regel även det mest 
framgångsrika.12 Day och Wensley menar att genom att analysera innehavet av 
marknadsandelar kan man även urskilja vinnarna från förlorarna. Samtidigt är 
denna jämförande analys relativt naiv; i verkligheten är konkurrensen verksam 
över en lång tid och inom framväxande marknader menar Day och Wensley.   

Ur företagets nuvarande lönsamhet kan man utläsa hur väl det har fungerat ti-
digare år. Den nuvarande lönsamheten är kvarlevorna från tidigare års konkur-
rensfördelar eller utgifter från investeringar för att uppnå konkurrensfördelar. 

3.4 Etablering i ny bransch 
Det finns två olika sätt ett företag kan etablera sig i en ny typ av bransch. Anting-
en görs det genom en intern utveckling eller genom företagsförvärv.13 I denna 
studie kommer endast en intern utveckling att vara aktuell, därav tas ej formen av 
företagsförvärv med. 

3.4.1 Etablering genom intern utveckling 
En etablering genom intern utveckling innebär att en ny verksamhetsenhet skapas 
för en bransch med utgångspunkt ur den ursprungliga organisationen.  

Som nyetablerare måste man räkna med och betala priset för att övervinna 
strukturella etableringshinder och ta risken för att etablerade företag kommer att 
slå tillbaka. Kostnaden för att komma över etableringshinder innebär vanligen 
investeringar i utrustning, nyanställningar och igångsättningsförluster.   

I ett beslut för att etablera bör följande för- och nackdelar vägas mot var-
andra14:   

1) de investeringskostnader som krävs för att verka inom det nya verksam-
hetsområdet, såsom investering i produktionsanläggningar och lager 

2) den investering som behövs därutöver för att övervinna andra strukturella 
etableringshinder, såsom unik teknologi och erfarenhet 

3) den förväntade kostnaden av branschföretags motåtgärder mot etablering-
en, vägd mot den

 

4) väntade betalningsflödet som finns i branschen. 

                                                

 

11 Day, G & Wensley, R. (1988) Assessing Advantages: A Framework for Diagnosing Competiti-
ve Superiority 
12 Day, G & Wensley, R. (1988) Assessing Advantages: A Framework for Diagnosing Competiti-
ve Superiority 
13 Porter, M; (1983) Konkurrensstrategi 
14 Porter, M; (1983) Konkurrensstrategi 
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Porter menar att det är viktigt att beakta ovanstående punkter inför etablerings-

beslut. Vidare menar han att alltför ofta koncentreras etableringsbeslut för mycket 
på de priser och kostnader i branschen före etableringen och man endast ser på de 
investeringar som är nödvändiga för verksamheten.   

3.5 Branscher lämpliga för etablering 
De tillfällen då ett företag kan förvänta sig vinster över det normala är, enligt Por-
ter, de branscher som hör till ett av följande fack15:  

1) Branscher i obalans 
2) Branscher där långsamma eller ineffektiva motåtgärder från branschföreta-

gen 
3) Branscher där företaget har lägre etableringskostnader än andra företag 
4) Branscher där företaget har en särpräglad förmåga att påverka bransch-

strukturen 
5) Branscher där effekterna på företagets nuvarande verksamheter kommer att 

bli positiva  

De punkter som är viktiga för denna studie är tre och fem.   

3.5.1 Lägre etableringskostnader 
Om ett företag kan övervinna strukturella etableringshinder till en bransch, billi-
gare än de andra potentiella etablerarna, kan de hämta hem vinster över det nor-
mala från etableringen.16 Företaget kan också äga speciella fördelar från det som 
kan väga upp eventuella andra etableringshinder.  
Förmågan att övervinna etableringshinder billigare än andra beror vanligen på om 
det finns tillgångar och färdigheter i nyetablerarens verksamhet vilka kan utnytt-
jas.17 Om många andra etablerare har samma fördelar kommer denna fördel att 
mattas av. Men om den är företagsunik blir etableringen sannolikt lönsam.18  

3.5.2 Positiv effekt på andra egna verksamheter 
Nyetablering blir lönsam även om den inte uppfyller de andra ovanstående punk-
terna om den har en gynnsam effekt på etablerarens andra verksamheter. Även om 
den nya verksamheten ger normal avkastning, kommer företaget genom den i ett 
bättre läge.  

3.6 Nyetableringsstrategier 
Porter har identifierat några vanliga strategier vid etablering som grundas på att 
övervinna etableringshinder billigare än andra företag.   

                                                

 

15 Porter, M; (1983) Konkurrensstrategi 
16 Porter, M; (1983) Konkurrensstrategi 
17 Porter, M; (1983) Konkurrensstrategi 
18 Porter, M; (1983) Konkurrensstrategi 
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Dessa är:  

 
Sänk produktionskostnaden 

 
Finn sätt att erbjuda likvärdig produkt 

eller tjänst till lägre kostnad än branschföretagen. Några möjligheter för 
att genomföra det är effektivare arbetssätt, engagerad personal, effekti-
vare maskiner och samordning med andra egna verksamheter för att få 
kostnadsfördelar.   

 

Sänk priset 

 

Köp in företaget på marknaden genom att i ett kort per-
spektiv offra avkastning för att tvinga konkurrenterna att ge ifrån sig 
marknadsandelar. Framgången med detta beror på konkurrenternas vilja 
eller förmåga till motåtgärder.  

 

Erbjud en generellt sett överlägsen tjänst 

 

Erbjud en tjänsteinnova-
tion som skiljer sig från konkurrenternas.   

 

Upptäck en ny nisch  

 

Lansera en marknadsföringsinnovation  

 

Åk snålskjuts i distributionen 

 

Bygga upp en etableringsstrategi på 
redan etablerade relationer till distributionsskedet.  

3.7 Stegvis etablering 
Istället för att direkt genomföra en nyetablering, finns det även en möjlighet att 
genomföra en stegvis etablering. Genom att använda sig av en stegvis etablering 
går det att sänka den totala kostnaden för att övervinna diverse hinder för att nå 
det slutgiltiga målet med verksamheten.19  

Med en stegvis etablering sänks kostnaderna genom att förflytta vunna erfa-
renheter och kunskaper i det första steget för att använda sig av dessa i ett senare 
steg, då utan extra kostnad. Oftast är det de administrativa kostnaderna som mins-
kas vid användningen av denna process.  

Även om företaget skulle misslyckas vid den första etableringen, minskas ris-
ken för nästa etablering, då företaget kan dela upp riskerna i de olika stegen. Om 
företaget skulle strunta i att sekventiellt arbeta sig in på marknaden, förloras inte 
hela insatsen som skulle ha satsats på att omedelbart nå det slutliga målet.20   

3.8 Upphandling av entreprenader 

3.8.1 Regler som styr upphandlingen 
Det finns vissa särskilda regler som styr hur olika moment vid en upphandling 
skall gå till, dessa styr även utformning av de projektanknutna handlingarna.  

                                                

 

19 Porter, M; (1983) Konkurrensstrategi 
20 Porter, M; (1983) Konkurrensstrategi 
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En viktig lag som reglerar upphandlingsprocessen är lagen om offentlig upp-

handling (LOU). Denna lag omfattar upphandling av varor och tjänster, då bestäl-
laren eller, i lagen refererad till, den upphandlande enheten är ett statligt eller of-
fentligt företag eller myndighet. Lagen tillkom 1994 som en anpassning till EG 
(europeiska gemenskapen). Syftet med den är att den skall följa EG:s upphand-
lingsdirektiv. 

LOU ställer krav på att den upphandlande enheten skall behålla objektivitet 
och skall främja konkurrens och bidra till en bra affärsmässighet.21 Lagen gäller 
alltså inte för näringslivet eller andra privata beställare. För dessa har dock Byg-
gandets Kontraktskommitté, BKK, givit ut generella upphandlingsregler som kan 
tillämpas på samma sätt som LOU.22  

En offentlig eller statlig upphandlande enhet kan även använda sig av ett för-
enklat upphandlingsförfarande reglerat i LOU. Man skiljer på upphandlingar un-
der och över vissa belopp, så kallade tröskelvärden. Om upphandlingen hamnar 
över tröskelvärdet är det tvunget att följa EG-direktiv, om det hamnar under finns 
det förenklade regler. För byggentreprenader är tröskelvärdet satt till 5 miljoner 
euro (~46.5 Mkr), för varor och tjänster är den på 200 000 euro (~1 850 000 kr).   

Upphandling under tröskelvärdet görs på tre olika sätt23:  

Förenklad upphandling    

- Alla entreprenörer har rätt att deltaga och lämna anbud 
- Annonsering sker 
- Krav på skriftliga anbud 
- Förhandling får ske mellan den upphandlande enheten och en eller flera 

anbudsgivare  

Urvalsupphandling    

- Annonsering 
- Alla har rätt att ansöka om att få lämna anbud 
- Upphandlande enhet gör ett urval 
- Förhandling får ske  

Direktupphandling   

- Upphandlingsform utan krav på anbud 
- Används då värdet är lågt    

Upphandling över tröskelvärdet görs på tre olika sätt24:  

                                                

 

21 Nytell & Pedersen, (1995) Entreprenadupphandling inom byggsektorn 
22 Nordstrand, Uno, (1993) Byggprocessen 
23 Klint, Ingemar, (2001) Juridik för Högskoleingenjörer, ITN, Linköpings Universitet 
24 Nordstrand, Uno, (1993) Byggprocessen 
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Öppen upphandling  

- Anbudsinfodran genom annonsering 
- Prövning och antagande utan förhandling  

Selektiv upphandling    

- Annonsering för intresseanmälan 
- Urval 
- Inbjudan till några för anbudslämnande (minst fem stycken) 
- Ingen förhandling  

Förhandlad upphandling    

- Annonsering 
- Urval 
- Inbjudan till några för anbudslämnande (minst tre stycken) 
- Förhandling och antagande av entreprenör  

LOU reglerar även att upphandlande enheten skall välja det anbud som har 
lägst pris eller rättare sagt det anbud som blir mest ekonomiskt fördelaktigt utifrån 
värderingsgrunderna (= mjuka parametrar). 25  

Det är vanligt att man skiljer hur upphandlingsprocessen sker för olika upp-
handlande enheter genom att man gör uppdelningen i offentligt beställare och pri-
vat beställare. Uppdelningen är naturlig då det är olika lagar och regler som styr 
upphandlingsförfarandet. 

3.8.2 Upphandlingsprocessen 
En upphandling går ut på att en köpare (hädanefter refererad till som beställa-

re) köper eller anskaffar en tjänst, en entreprenad eller en produkt.26 Resultatet av 
en upphandling blir ett avtal mellan två parter, beställaren och entreprenören. Av-
talet består av ett anbud och ett antagande svar (accept).27 

Om beställaren är ett kommunalt eller statligt företag eller myndighet lyder 
dessa under LOU. Däremot för näringslivet och andra privata beställare finns det 
inga formella krav för hur de skall agera vid upphandling, annat än LOU28.  

3.8.3 Förfrågningsunderlag 
Förfrågningsunderlaget består av två delar, dels de administrativa delarna, dels 

de tekniska delarna. Dessa handlingar som utgör förfrågningsunderlaget innehål-
ler spelreglerna för upphandlingen och för den blivande entreprenaden.  

Förfrågningsunderlaget måste vara noga utarbetat och korrekt. Det är av ytters-
ta vikt att underlaget är tydligt och

 

entydigt.29 Detta för att ge en så bra möjlighet 
för konkurrens, då anbudsgivarna kan ha och har skiftande erfarenheter och ar-

                                                

 

25 Nytell & Pedersen, (1995) Entreprenadupphandling inom byggsektorn 
26 Nordstrand, Uno, (1993) Byggprocessen 
27 AvtL kap 1 § 1, www.notisum.se 
28 Höök, (2005) Entreprenadjuridik 
29 Nordstrand, Uno, (1993) Byggprocessen 
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betssätt. Samt att det underlättar för entreprenören att upprätta en närapå exakt 
kalkyl för projektet. 

De administrativa delarna är utformade medhjälp av AF AMA. Den administ-
rativa delen brukar, i vanligt tal, kallas för AF-delen. Den innehåller dels före-
skrifter om upphandlingen och entreprenader, dels föreskrifter om allmänna 
hjälpmedel och arbeten.30   

Den tekniska delen består huvudsakligen av ritningar och beskrivningar. Med 
hjälp av dessa kan entreprenören välja byggmetoden för projektet samt fungera 
som underlag vid kalkylering. Omfattningen skiljer sig beroende på vald entre-
prenadform. Antingen så är det redan färdigt projekterade handlingar (utförande-
entreprenad) eller så måste entreprenören själv stå för projekteringen (totalentre-
prenad). 

De tekniska delarna upprättas med hjälp av AMA (allmän material- och arbets-
beskrivning) vilken innehåller beskrivningar för den rådande standarden.   

3.8.4 Anbudsprocessen 
I rollen som entreprenör måste denna söka aktivt bland annonser eller själv bli 
kontaktad av en beställare för att hitta intressanta objekt.31 (Stefan Andersson, 
Peab Sveige AB, 2008). När det gäller kommunala upphandlingar så måste de 
följa de förfaranden som gäller för anbudsinfordran enligt Lagen om offentlig 
upphandling, exempelvis sättet på hur det skall annonseras.   

Om man som entreprenör funnit ett lämpligt projekt, eller blivit tillfrågad om 
ett, skall beställaren kontaktas för att få de projektdokument som krävs (förfråg-
ningsunderlaget).  

Antingen så är det redan färdigt projekterade handlingar (utförandeentrepre-
nad) eller så måste entreprenören själv stå för projekteringen (totalentreprenad).   

Anbudskalkyl 
En anbudskalkyl är en kalkyl där man i förväg, innan man ens fått beställning, 
beräknar kostnaderna för att driva eller producera ett objekt.32  

Förmågan att, utifrån förfrågningsunderlaget, kunna genomföra kostnadsbe-
räkningar är av synnerligen stor vikt för entreprenören. För att kunna genomföra 
detta krävs det av entreprenören att ha en god kännedom av sina tidigare, verkliga 
kostnader.   

Vid beställarens utvärdering av anbudet kan även de mjuka parametrarna ge 
poäng och avgöra. Med mjuk parameter menas hur god företagets organisationen 
är. Det vill säga att poäng sätts för entreprenörens organisation, kvalitetsarbete, 
miljöarbete, personers bakgrund och erfarenheter med mera. För vissa objekt vä-
ger detta lika tungt som priset.33 Detta måste beaktas i ett tidigt skede i kalkylpro-
cessen för att ha allt klart till anbudsinfordran.34   

                                                

 

30 Nordstrand, Uno, (1993) Byggprocessen 
31 Öberg, Åke (Peab), Föreläsningsledare i kursen Produktionsteknik vid Linköpings Universitet 
32 Nordstrand, Uno, (1993) Byggprocessen 
33 Öberg, Åke (Peab), Föreläsningsledare i kursen Produktionsteknik vid Linköpings Universitet 
34 Öberg, Åke (Peab), Föreläsningsledare i kursen Produktionsteknik vid Linköpings Universitet 
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I anbudskalkylen beräknas de direkta produktionskostnaderna. Man utgår då 

från mängdbeskrivningarna och ritningarna. Denna kalkyl tas fram av kalkylatorn 
som även har till uppgift att ta in anbudsofferter från leverantörer och utvärdera 
dessa.  

När den kalkylen är färdig beräknas vidare projektets indirekta produktions-
kostnader.  

Resultatet av anbudskalkyleringen blir en summa pengar som vanligen be-
nämns som anbudspris eller anbudssumma.  

3.8.5 Ersättningsformer 
Valet av ersättningsform för entreprenaden reglerar hur betalning till entreprenö-
ren skall ske. Reglerna för hur dessa genomförs återfinns i de allmänna bestäm-
melserna för entreprenader (AB/ABT).  

Huvudsakligen finns dessa ersättningsformer inom branschen:  

- Fastpris 
- Indexreglering 
- Löpanderäkning 
- Incitamentsavtal  

Dock uppträder varianter av dessa former. Exempelvis kan löpanderäkning kom-
pletteras med ett incitament eller kan det fastapriset indexregleras efter ett eller 
flera år.   

Fastpris 
Användningen av denna form innebär att parterna kommer överens om en summa 
som ersättning för kontraktsarbetena. Några viktiga förutsättningar för denna er-
sättningsform är att entreprenören har tillgång till erfoderliga handligar vilket gör 
det möjligt för denne att beräkna slutsumman men också att inte entreprenadtiden 
är för lång.   

Indexreglering 
Indexreglering används ofta vid projekt som pågår under en längre tid. Indexre-
glering görs för att motverka de kostnadsförändringar som sker över tiden.  

Indexregleringen sker efter listor som visar vilka index som skall användas för 
olika typer av arbeten/material. Ofta används entreprenadindex 85 (E85), men det 
går även att använda sig av andra index exempelvis konsumentprisindex (KPI).  

Löpanderäkning 
Vid användning av denna ersättningsform får entreprenören betalt i efterhand, 
efter redovisat arbete, vanligen med en månadsförskjutning. Utöver de nedlagda 
kostnaderna får entreprenören även ett arvode, procentuellt pålägg. 
Detta pålägg ger entreprenören ersättning för centraladministration och räntor 
samt risk och vinst.35  

Incitamentsavtal 
                                                

 

35 Nordstrand, Uno (1993) Byggprocessen 
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Ett annat sätt att genomföra ersättning är att beställare och entreprenören, i förväg, 
förhandlar om en riktkostnad. Vid användning av ett sådant tak är det också van-
ligt att man använder sig av ett incitament. Om riktkostnaden för entreprenaden 
understigs, delar entreprenören och beställaren på den återstående summan. Om 
den överstigs belastas både entreprenören och beställaren genom att de delar upp 
den överstigande summan. 

Incitamentsavtal förekommer huvudsakligen i tre former: kostnadsincitament, 
tidsincitament, prestationsincitament.36  

3.9 Drift  Underhåll  Skötsel  
Drift och underhåll är begrepp som ingår i det senare skedet i byggprocessen näm-
ligen förvaltningsskedet. Förvaltningsskedet är det skede som börjar efter själva 
produktionen av byggnaden och pågår under byggnadens hela livslängd, fram till 
rivning.  

Termerna är inte särskilt entydiga. Dels har begreppen drift och underhåll 
skillnader rent ekonomiskt och tekniskt, dels är gränsdragningen mellan dem rätt 
hårfin.37    

För att lättare förstå sambanden mellan de olika begreppen visar figur 3, de 
olika kopplingarna.     

Figur 3. Uppdelning av begreppen. Fri tolkning av författaren från text i Byggprocessen, 
Nordstrand, Uno samt AFF-definitioner 04.  

3.9.1 Drift 
Begreppet drift syftar till åtgärder för att kontinuerligt upprätthålla avsedd funk-
tion och är av sådan art att de saknar restvärde vid budgetårets slut.38 39 Några 

                                                

 

36 Pedersen och Nytell (1995) Entreprenadupphandling inom byggsektorn. 
37 Nordstrand, Uno (1993) Byggprocessen 
38 AFF-definitioner 04, (2003), sid 8 
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exempel av driftåtgärder för utomhusmiljö är: gräsklippning, ogräsrensning, töm-
ning av papperskorgar mm.  

Dessa åtgärder görs löpande och/eller vid behov. Kan även föregås av ett öns-
kemål/klagomål från boende eller beställaren.   

3.9.2 Underhåll 
Underhåll omfattar åtgärder som avser att upprätthålla avsedd funktion och/eller 
varaktigt återföra en anläggnings kondition till godkänd nivå. Till skillnad från 
driftåtgärder har underhållsåtgärder ett restvärde vid budgetårets slut.40  

Det finns olika indelningar av underhåll. Man brukar skilja på två principiella 
typer av underhåll, felavhjälpande och förebyggande underhåll.41   

Felavhjälpande underhåll syftar till att återställa en funktion som oförutsett nått 
en oacceptabel nivå.42 Det felavhjälpande underhållet är i sin följd indelat i akut 
och övrigt felavhjälpande underhåll. Det akuta är, som det låter, något som behö-
ver åtgärdas omgående.43 Ett exempel på en akutunderhållsåtgärd är om en bil kör 
in i en trafikljusanordning. Det övriga felavhjälpande underhållet är, i sin tur, det 
som inte är akut.   

Förebyggande underhåll däremot, är de åtgärder som görs för att förebygga fel 
innan de uppkommer, här är både tiden, arbetets art och omfattning planerad i 
förskott. Det förebyggande underhållet delas i sin tur upp beroende av periodicitet 
i dels långtidsplanerat, dels driftnära underhåll eller löpande underhåll. Lång-
tidsplanerat underhåll definieras som åtgärder vilka vidtas med minst två års in-
tervall. Till dessa hör åtgärder som målning, avverkning av sly mm. Det löpande 
underhållet emellertid har driftkaraktär men med något längre varaktighet än 
driftåtgärder. Exempel på det är dikesrensning samt träd- och buskvård.  

En sista uppdelning görs på det löpande underhåll utifrån hur åtgärderna plane-
ras. Driftnära underhåll delas då upp i periodiskt eller planerat underhåll och till-
ståndsbaserat underhåll. Det tillståndsbaserade underhållet görs då skicket på 
objektet kräver det. Det kan vara allt från byten av stängsel och staket till målning 
av parkbänkar.   

3.9.3 Skötsel 
Skötsel är det samlade begreppet för drift och löpande underhåll. I AFF-
definitioner 04, definieras det som: 

Driftåtgärder som omfattar en eller flera av åtgärderna justering eller vård 
av förvaltningsobjekt, inredning, utrustning, byte eller tillförsel av förbruk-
ningsmaterial. 

                                                                                                                                     

 

39 Funktionella parker, Svenska Kommunförbundet, 1995 
40 Funktionella parker, Svenska Kommunförbundet, 1995 
41 Byggprocessen; Nordstrand, Uno 2003 
42 AFF-definitioner 04, (2003), sid 10 
43 AFF-definitioner 04, (2003) sid 7 
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3.9.4 Skötsel under garantitid 
Skötselarbeten under garantitiden är en typ av drift- och underhållsåtgärder, men 
kan i detta sammanhang ses som en parantes då det ställs vissa utmärkande krav 
för dessa, gällande upphandling. 

Skötselarbeten under garantitiden är de skötselarbeten som ingår i entreprena-
den vid nybyggnation. Dessa arbeten ingår alltså i kontraktsarbetena, görs efter 
det att entreprenadtiden gått ut och varken är ett garantiarbete eller ett ÄTA-
arbete.  

I beskrivningen ska det stå hur man skall utföra skötselarbetet och hur ofta det 
skall göras. Även hur lång tid det omfattar. Ett typiskt skötselarbete under garanti-
tiden kan vara att fylla på med fogsand mellan plattor, ogräsrensning, gräsklipp-
ning mm.  

Skötselarbeten under garantitiden för markarbeten förekommer i regel som tre 
olika alternativ 44:  

- Ingående i entreprenaden och tas omhand av entreprenörens resurser (un-
derentreprenör) 

- Ingående i entreprenaden men handlas upp genom delad entreprenad (si-
doentreprenör) 

- Beställaren utför skötselarbeten i egen regi   

Som ett tillägg till de som Lars Johansson (1974) har nämnt finns även möjlig-
heten att som generalentreprenör sälja ut arbetena till en annan entreprenör.45 46  

3.9.5 Övriga kategorier  

Indelningarna som följer är vanliga bland kommuner och indelningen är baserad 
på Var? och När? en åtgärd skall ske. Omfattningen kan skilja beroende på upp-
handlande enhet.  

Fastighetsskötsel 
Fastighetsskötsel innebär bland annat skötsel av mark och byggnad samt städning 
av gemensamma utrymmen. Den kan delas upp i utvändig och invändig skötsel. I 
utvändig skötsel ingår dels snöröjning och renhållning av hårdgjorda ytor, dels 
skötsel av grönytor. Invändig skötsel innefattar skötsel och reparation av bygg-
nadsdelar i både gemensamma och privata område av byggnaden.   

Barmarksunderhåll 
Barmarksunderhåll omfattar drift och underhåll av gator, grönytor, dagvatten, 
trafikanordningar, trafiksignaler samt offentlig renhållning.   

Vinterväghållning 
Innefattar halkbekämpning och snöröjning. 

                                                

 

44 Johansson, Lars; Upphandlingsmodell och entreprenadföreskrifter på skötsel och underhåll av 
mark. (R48:1974) 
45  Nordstrand, Uno och Révai, Ervin (2006) Byggstyrning, sid 13 
46 Bo Andersson, Kalkylator, Peab Anläggning 
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Beläggningsunderhåll 
Innefattar åtgärder för att återställa gator och vägar. Till exempel att laga potthål, 
spår och sprickbildningar samt dammbindning av grusvägar.   

 

Figur 4 Potthål 
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4

 
FÖRSTUDIER 

Innehållet i detta kapitel omfattar de undersökningar som ligger tillgrund för den 
senare analysen och diskussionen.   

4.1 Peab Sverige AB 

4.1.1 Företagspresentation  

Affärsidé 
Peabs affärsidé lyder: Peab är ett bygg- och anläggningsföretag, vars främsta 
ledstjärna är total kvalitet i all led av byggprocessen. Genom nytänkande, kombi-
nerat med en gedigen yrkesskicklighet, ska vi göra kundens intresse till vårt och 
därmed alltid bygga för framtiden.

 

47  

Varumärke 
Peabs varumärke bygger på fyra hörnstenar som tillsammans med företagspolicyn 
symboliserar det engagemang som är styrkan i företaget. Dessa är Jordnära, Ut-
vecklande, Pålitlig och Personlig.  

4.1.2 Organisation 
En platt organisation med korta beslutsvägar är kännetecknande för verksamheten 
och styrningen inom koncernen. En förutsättning att kunna genomföra detta är att 
medarbetarna är engagerade i sitt arbete. Det personliga engagemanget ökar också 
medarbetarnas motivation att ta egna initiativ vilket, Peab anser, leder till en ökad 
kvalitet i slutändan.   

Inom koncernen finns det företag som erbjuder de flesta tjänsterna inom bygg-
marknaden. Peab Industri innefattar Swerock, Skandinaviska Byggelement, S:t 
Eriks, Peab Asfalt, Lambertsson, Peab Industri Norge och Peab Industri Finland 
vilka samtliga är byggrelaterade företag med egna starka varumärken tillsammans 
med de båda tillkommande verksamheterna NeTel och Peab Grundläggning.  

Inom Peab-koncernen används gemensamma avtal vid inköp. Dessa är mer för-
delaktiga än vad som annars hade kunnat träffats då man har bundit sig vid en 
leverantör som erbjuder en viss produkt eller tjänst. Genom att hela koncernen 
använder sig av centrala avtal, går det få bättre marginaler och mer konkurrens-
kraft genom lägre priser.  

4.1.3 Peabs marknader 
Peab AB erbjuder många olika typer av tjänster inom byggsektorn på grund av de 
olika företag som ingår i koncernen.  

Peab har därmed en viktig bredd då de inte endast erbjuder tjänster som går att 
hänföra till just produktionen av byggnader och anläggningar. I och med det är det 
lättare att erbjuda kunden en billigare helhetslösning.  

                                                

 

47 Peabs årsredovisning, 2007 
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4.1.4 Drift- och underhåll inom koncernen 
Fyra procent av den totala omkostnaden i koncernen utgörs av drift och underhåll. 
Det låter inte så mycket i jämförelse med att 62 % består av nyproduktion, men 
med en nettoomsättning på nära 32 000 miljarder kronor, är 4 % ungefär 1300 
miljarder kronor. Se figur 5. 

Inom koncernen är det företaget Stockholmentreprenad AB (SEAB) som är 
störst. De har hand om drift- och underhåll av utomhusmiljöer för Stockholm stad. 

 

Figur 5 Andelar av den totala omsättningen i koncernen 

4.1.5 Drift- och underhåll inom Peab Sverige AB 
Drift- och underhåll inom Peab Sverige AB, där den Sverigebaserade bygg- och 
anläggningsverksamheten är samordnad i, kan ses som en sidoverksamhet för de 
olika arbetschefsgrupperna inom anläggningsavdelningarna. Beslut tas av arbets-
chefen (AC) att lämna anbud och ta uppdragen. Det finns inget centralt beslut att, 
inom anläggning, även arbeta med drift- och underhåll, utan det är upp till respek-
tive AC-grupp. 

På flera olika orter i Sverige finns sådan verksamhet. De främsta kunderna är 
kommuner och vägverket, men även privata fastighetsbolag.  

Som figur 6 visar utgör drift- och underhåll 17 % av den totala omsättningen 
och är den näst största posten efter nybyggnation.    
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Figur 6 Peab Anläggnings totala omsättning, Peabs Årsredovisning 2007  

Närmast geografiskt och inom samma anläggningsregion som Linköping till-
hör bedrivs det några driftentreprenader. Ann Tingsborg på Nyköpingskontoret 
har för närvarande två driftområden i Flen, samt erfarenhet från flera olika drift-
områden bland annat i Norrköping och tidigare ansvarig för skötseln på Saab. 
Arbetet i Flen har visat sig vara givande inte minst på grund av det stora antalet av 
ÄTA-arbeten som uppkommer under åren.48 

I Västerås, under arbetschefen Anders Förnegård, finns det pågående arbeten 
med driftentreprenad i Surahammar. Det finns även planer att utöka drift och un-
derhållsverksamheten i Västeråsregionen inte bara mot kommunen utan även mot 
fastighetsbolag. 

4.1.6 Peab Anläggning, Linköpings nuvarande verksamhet 
Peab som företag har funnits i Linköping sedan 1994 då Byggnadsproduktion AB 
(BPA) förvärvades.  

För närvarande finns det utrymme och personal för att sköta ett driftområde, 
givetvis beroende på vilken etableringsstrategi som används.  

Tillgången på personal är i vart fall inget problem. Om det skulle bli aktuellt 
med att sköta ett driftområde skulle antingen man lösa personal tillgången genom 
omdisponeringar eller nyanställa. Detta skulle bli en senare fråga att ta upp i pla-
neringsstadiet.  

Beträffande arbetsledning finns det lämplig personal för både barmarksunder-
håll samt för vintervägshållningen, med goda referenser och erfarenhet från den 
typen av verksamhet.  

4.2 Svenska byggmarknaden 
Den svenska byggmarknaden är i dag mycket fragmentiserad. Där ett mycket stort 
antal småföretag med färre än 50 anställda (~99 % av det totala antalet företag) 
verkar på marknaden samtidigt som det finns ett fåtal stora, rikstäckande entre-
prenörer.  

                                                

 

48 Tingsborg, Ann. (2008) Platschef, Peab Anläggning. 
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4.2.1 Regionala skillnader 
På byggmarknaden finns det även stora regionala skillnader. Tre delmarknader 
har identifierats i rapporten Byggsektorns struktur och utvecklingsbehov, 2002.   

Dessa tre marknader är:  

- Tillväxt 
- Stillväxt 
- Tillbakagång  

Tillväxtmarknaden återfinns ofta i storstadsregionerna där det investeras mycket i 
nybyggnation, framför allt i form av husbyggnation. 

Den så kallade stillväxt - eller långsam tillväxtmarknaden finns huvudsakli-
gen i de regioner som har högskolor. De marknader som uppvisar tillbakagång är 
främst glesbygdskommuner och de kommunerna med sjunkande befolkningstill-
växt.  

På tillväxtmarknaden dominerar de stora byggentreprenörerna (JM, NCC, Peab 
och Skanska). I tillväxtmarknaden har även byggen i egen regi utvecklats vidare 
för att möta kundernas krav på nya bostäder. På tillväxtmarknaden har priserna 
utvecklats till att bli höga. Detta menar författarna till rapporten beror på att entre-
prenörerna undviker att verka på samma orter för att minska konkurrensen. Detta 
för med sig att även de mindre entreprenörerna följer prisökningen på sina tjäns-
ter. 

4.2.2 Konkurrensen i byggbranschen 
Det största konkurrensförhållandet i branschen påvisas i rapporten Byggsektorns 
struktur och utvecklingsbehov, 2002 där författarna menar att i branscher där 
mindre byggföretag konkurrerar om andelarna med de stora entreprenörerna finns 
det en aningen skev konkurrenssituation. Detta grundar sig på att de större företa-
gen med en stor organisation och fördelaktiga avtal med materialleverantörer 
(stordriftsfördel) konkurrerar ut de mindre byggföretagen vid upphandling av ny-
byggnation av de större bygg- och anläggningsprojekten. 

De mindre företagen måste då inrikta sig mot reparationer, ombyggnader och 
tillbyggnad (så kallade ROT-projekt). Kunderna för de mindre företagen är vanli-
gen privata kunder och bostadsrättsföreningar men de kan även fungera som un-
derentreprenörer åt större (huvud)entreprenörer för arbeten där kompetens eller 
resurser saknas hos huvudentreprenören tillfälligt.  

I rapporten Byggsektorns struktur och utvecklingsbehov, 2002 påvisas att 
byggsektorn har förnyelse genom strömmen utav nya företag som träder in på 
marknaden. Trots detta saknar denna förnyelse i stora drag en utveckling och för-
ändring av sektorn. De nya företagen fortsätter att erbjuda samma produkter och 
tjänster som de etablerade företagen och vågar/vill inte finna nya metoder att arbe-
ta efter. Förnyelsen leder alltså inte till att ny teknik, nya produkter eller nya orga-
nisationsformer och processer införs.49 Inverkan av detta blir att produktiviteten 
utvecklas långsammare jämfört med andra marknader exempelvis mobiltelefoni.  

Denna konkurrenssituation kallas för statisk, det vill säga att den är stillaståen-
de. Att det råder en statisk konkurrenssituation i branschen är ett stort problem. 
                                                

 

49 Lutz och Gabrielsson (2002) Byggsektorns struktur och utvecklingsbehov 
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Den statiska konkurrenssituationen beror i mångt och mycket av att byggbran-
schen är starkt reglerade med lagar och bestämmelser och har en stark historisk 
anknytning. Enhetliga bestämmelser är i och för sig en förutsättning för att slut-
produkten skall uppnå en god standard, men det medför att konkurrensen hämmas 
och likaså utvecklingen. 

Motsvarigheten till statisk konkurrens är dynamisk konkurrens vilken känne-
tecknas av att företagen tvingas till en ständig kapplöpning för att genom förnyel-
se kunna konkurrera. Denna är sällsynt inom byggbranschen men mer påtaglig i 
andra branscher exempelvis teknologiutvecklandebranscher till exempel företag 
som utvecklar och säljer datorapplikationer. 

4.2.3 Byggkonjunkturen i Sverige 
På senare år har den svenska byggkonjunkturen utvecklats starkt och de närmsta 
åren kommer att ha en liknande utveckling, men en viss stagnering går att utläsa. 
Under 2007 uppgick den totala tillväxten inom bygg- och anläggningsmarknaden 
till 7 procent. Under 2008 förväntas den växa med ytterligare 4 procent.50  

Anläggningssektorn har en något svagare utveckling än den för husbyggnation, 
det beror främst på en lägre grad av offentliga investeringar.51 Anledningen till att 
aktivitetsnivån har minskat är på grund av en ökande kostnads- och prisnivå som 
vuxit snabbare än antalet anslag.52  

Utöver ny- och ombyggnadsinvesteringar ingår även investeringar för drift- 
och underhåll. Det finns ingen exakt siffra för hur stor det dessa uppgår till, men 
det rör sig om 15  20 mdr kr varje år.  

Den främsta orsaken till byggkonjunkturens differentiering är hushållens stärk-
ta ekonomi som ger genomslag för bostadsmarknaden. Därav följer byggkonjunk-
turen i regel samma utveckling som för den allmänna ekonomiska utvecklingen. 
Även om bostadsmarknaden har blivit något trögare på senare tid ser Peabs VD 
Mats Paulsson i framtiden ett långsiktigt behov av bostäder. Enligt en artikel pub-
licerad i Byggvärlden ser Mats Paulsson att den totala byggmarknaden utvecklas 
positivt, med stora behov av bygginvesteringar framöver, även med hänsyn till 
osäkerheten på de finansiella marknaderna.53  

4.3 Konkurrenssättning av kommunal verksamhet 
Ansvaret för driften och underhållet av kommunens gator, grönytor med mera 
åligger kommunen, enligt Plan- och bygglagen (PBL). Tidigare sköttes driften och 
underhållet av den kommunala marken av kommunens egna gatukontor med egen 
personal.  

I början av 1990-talet togs det dock beslut att all kommunalverksamhet skulle 
konkurrenssättas och läggas ut på entreprenad för att minska kostnaderna för 
verksamheten. Detta beslut togs efter goda redovisade uppgifter från vissa kom-
muner som hade lagt ut beläggningsunderhållet och snöröjningen på entreprenad. 
Samt att momsreglerna var reducerade för entreprenader, vilket ledde till förmån-
ligare kostnader.54 Utvecklingen från att sköta verksamheten i egen regi till att 

                                                

 

50 Sveriges Byggindustrier, www.bygg.org 
51 Sveriges Byggindustrier, www.bygg.org 
52 Sveriges Byggindustrier, www.bygg.org 
53 Byggvärlden, http://www.byggvarlden.se/naringsliv/article352809.ece  
54 Lindmark, M. (1990) Drift och underhåll  olika regiformer, Svenska kommunförbudet 
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lägga ut verksamheten på entreprenad skedde successivt. Linköpings kommun har 
däremot varit i bräschen för denna utveckling.55 

Att en kommun lägger ut arbeten på entreprenad innebär inte samma sak som 
att privatisera verksamheten. Om man genomför en privatisering innebär det att 
kommunen inte längre bekostar verksamheten, utan säljer ut den. Den statliga 
konkurrenskommittén säger att vid entreprenad är kommunen den som ansvarar 
för verksamheten och äger den, men man har slutit avtal med någon att utföra 
själva arbetet.56   

Detta innebär i praktiken att kommunen:  

- har kvar det fulla ansvaret för verksamheten 
- fastställer kvantitativa och kvalitativa mål 
- prioriterar insatserna/investeringarna och beslutar om vilka som skall få 

del av tjänsterna samt i vilken omfattning 
- fastställer eventuella avgifter 
- gör upphandling enligt upphandlingsreglemente (LOU) 
- följer upp och kontrollerar verksamheten  

De fördelar som kommunen, i rollen som beställare, gör är att kostnaderna 
minskar genom konkurrens samt att man gör verksamheten effektivare då en ent-
reprenör har ett genuint vinstintresse. Andra fördelar som kommunen kan dra från 
en entreprenör är att man bereder en väg för idéutveckling och andra alternativ 
gällande den tekniska och finansiella utvecklingen.57  

4.4 Beskrivning av de kommunala driftområdena 
Informationen i detta stycke är inhämtat från informanter på drift- och underhålls 
avdelningen, Linköpings kommun. 

4.4.1 Kommunens strategier 
Linköpings kommun har valt att dela upp kommunen i sju separata driftområden. 
Se figur 7. För större bild se bilaga 1. 

Tidigare hade man ett gatukontor och skötte drift- och underhållsarbetena inom 
kommunen med egen personal. Man har nu valt att lägga allt arbete på entrepre-
nad istället för att utföra det i egenregi. I varje område verkar nu en huvudentre-
prenör med underentreprenörer som har hand om drift och underhållsarbeten.  

Kommunen har valt att inte ha med exempelvis asfaltarbeten, klottersanering 
och underhåll av trafikanordningar, skyltar och trafiksignaler i kontraktshandling-
arna för respektive område, dessa upphandlas separat som sidoentreprenörer. 
Dock ingår akutunderhåll för exempelvis iordningsställande av trafikskyltar samt 
klottersanering i form av lera och dylikt. Skälet till det är att främja förekomsten 
av mindre entreprenörer som kan vara med i anbudsgivandet. Annars hade endast 
de större entreprenörerna haft resurser för att kunna erbjuda denna helhetslösning.  

                                                

 

55 ROADS nr 1 2008, NCC Roads Kundtidning 
56 Hjalmarsson & Sahlqvist (1992), Att ta steget och starta eget 
57 Hjalmarsson & Sahlqvist (1992), Att ta steget och starta eget 
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Figur 7 Uppdelning av Linköpings kommun i driftområden. Källa: Kommunallantmäteriet, 
Linköping 2005 

4.4.2 Uppdelning driftområden 
Linköpings kommun är uppdelad i sju separata driftområden, se figur 7. Själva 
uppdelningsgränserna är gamla och har sina rötter i det förra arbetssättet i egenre-
gi med olika typer av arbetszoner.  

Därmed skiljer de olika områden sig rätt mycket från varandra i omfattning och 
därmed även rent penningmässigt. Driftområden ett, två och tre innefattar Linkö-
pings innerstad och anses vara de mest omfattande områden. De är till den plana 
ytan minst, men har fler parker, gräsytor, gator och andra hårdgjorda ytor som 
skall skötas. 

4.4.3 Driftområdenas omfattning 
Entreprenaden omfattar drift och underhåll av kommunens gator, vägar, gc-vägar 
och parker med mera. Antalet kvadratmeter hårdgjorda ytor och grönytor varierar 
stort mellan de olika områdena.  

Penningmässigt brukar entreprenadsumman för driftområdena 1, 2, 3 hamna 
omkring 15 miljoner kronor per år. Detta kan jämföras med ytterområdena vars 
entreprenadsumma ofta ligger omkring 3 miljoner kronor per år. Till grund för de 
ekonomiska uppgörelserna mellan beställare och entreprenör ligger à-prislistor 
och timprislistor för reglering av betalning. 
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De yttre driftområdena (fyra, fem, sex, sju) har sin omfattning främst centrerat 

i de mindre orterna inom området. Dessa kan ses som nybörjarområden då de inte 
har någon avancerad gatuskötsel. Det är oftast gatuskötseln som är den mest be-
svärliga aktiviteten, då den vanligen är av akut karaktär med avspärrningar eller 
där större sopmaskiner krävs.  

Driftmöten, motsvarande byggmöten, förs varje månad för att stämma av må-
nadens arbeten och informera om förändringar eller förbereda för nästkommande 
arbeten.  

Även jourverksamhet tillämpas. Entreprenören måste vara beredd på att rycka 
ut om det faller snö och vid akuta åtgärder.  

Kommunen vill också kunna träffa arbetsledningen under samma dag som de 
kontaktar denna. 

4.4.4 Förfrågningsunderlaget  
Förfrågningsunderlaget för driftområden i Linköpings Kommun innehåller följan-
de handlingar/delar:   

- AB 92  

- Administrativa föreskrifter (AF)  

- Särskilda ersättnings- och mätningsregler  

- Verksamhetsomfattning  

- En översiktlig och kortfattad förklaring till de verksamheter som om-
fattas av entreprenaden.  

- Funktions- och utförandekrav  

- Mängdförteckning, á-prislistor  

- Befintliga förhållanden  

- Anbudsformulär  

- Förslag till beställningsskrivelse (Kontraktsformulär)  

4.4.5 Krav 
Kommunen, som upphandlande enhet, ställer krav på anbudslämnarna. Krav för-
utom de som ställs på anbudslämnarna för upphandling enligt LOU är krav på 
företagets tekniska förmåga, kapacitet och utbildning.  

Krav på företagets organisation 
Anbudsgivaren skall ha en organisation och verksamhet som visar att det finns 
kapacitet att klara av ett eventuellt kontrakt. Anbudsgivaren skall lämna en före-
tagspresentation med beskrivning av företaget och dess verksamhet, inriktning, 
organisation, antal anställda och kundtyper samt en kort historik över företagets 
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utveckling. Anbudsgivaren skall vidare lämna redovisning om total omsättning 
och omsättning av aktuella tjänster för de tre föregående räkenskapsåren.   

Referenser 
Platsorganisationen skall ha aktuell erfarenhet och ha genomfört liknande kontrakt 
av motsvarande storlek och karaktär. Detta skall anbudsgivaren visa i en referens-
förteckning. Av referensförteckningen skall framgå referensföretaget, kontaktper-
son och telefonnummer.   

Utbildning 
Arbetsledningen skall ha dokumenterad utbildning, 2-årig trädgårdsutbildning 
eller 3-årigt naturbruksprogram samt påbyggnadsutbildning i markbyggnad eller 
motsvarande. 

Övrig personal som utför grönyteskötsel skall ha adekvat utbildning. Personal 
som utför lekplatsbesiktningar skall ha dokumenterad utbildning för detta. Arbets-
ledning för vinterväghållning skall ha dokumenterad utbildning för detta. Personal 
som utför sommar- och vinterväghållning, skall ha väl dokumenterad erfarenhet 
inom sådan verksamhet. 

4.4.6 Tillsyn och kontroll 
Tillsynen och kontrollen beställaren genomför sker på fyra olika sätt: dagbokan-
teckningar, driftmöten, anmärkning från allmänheten samt egen syn. Entreprenö-
ren står för att föra dagbok över vad som gjorts samt för redovisning av arbetet 
vid driftmöten, högst en gång per månad.  

Gällande tillsyn och kontroll är kommunen mer noga med de områden som 
omfattar stadskärnan, trots att kraven är de samma för de andra områdena. Detta 
beror på att de mer avancerade att sköta jämfört med exempelvis DO 4 där gräs-
ytorna i Ljungsbro tar bortåt en arbetsdag för att klippa.  

I de yttre driftområdena har allmänheten oftast en bättre kontakt med entrepre-
nören och för dialog med denne, istället för att ringa och klaga hos kommunen. 
Även om huvudentreprenören skulle skiftas, vid nyupphandling, upphandlas oftast 
samma underentreprenör vilken har varit verksam i området tidigare. Att överta en 
tidigare underentreprenör är en fördel för huvudentreprenören då denne redan har 
en god kännedom av området.  

4.4.7 Underentreprenörer 
Entreprenören är skyldig att anlita specialister för sådana arbetsmoment där denne 
inte förfogar över egen erforderlig kompetens.  
Inom varje område finns det ett antal företag/föreningar som används från år till år 
som underentreprenör åt driftområdets huvudentreprenör. Det är nästan en regel 
än ett undantag att dessa underentreprenörer återkommer oavsett huvudentrepre-
nör. Dessa underentreprenörer är oftast jordbrukare som, med egna maskiner, skö-
ter snöröjning och dikesrensning.  

Fördelen att använda sig av dessa är att de redan har en god uppfattning om 
vad som skall göras och när, samt har en god kännedom om området.  
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4.4.8 Mängdförteckning, à-prislista 
För varje driftområde finns det tre mängdförteckningar att fylla i à-priser och pos-
ternas totalsumma. De olika mängdförteckningarna är indelade i park, gc-vägar58 

samt gata och busshållplatser. De är upprättade efter kommunens egen indelning. 
För ett anläggningsarbete skulle mängdförteckningen vara upprättad i aktiviteter 
efter Anläggnings AMA. Då det för närvarande saknas en motsvarighet för drift-
arbeten, typ Drift AMA, finns det ingen standard att upprätta mängdförteckningar 
eller förfrågningsunderlag i allmänhet. Istället används, som branschpraxis, AB 
92/04 samt AF-AMA.  

Ett avstamp från AB 92 har gjorts från definitionen av à-pris.  
I de administrativa föreskrifterna för driftområdena definieras à-pris som: 

 pris 

 

exklusive mervärdesskatt 

 

skall avse samtliga prestationer jämte er-
sättning för entreprenörarvode inbegripet kostnader för räntor och central-
administration; à-pris skall avse en enhet av det kompletta arbetet, om inte 
annat sägs. Om à-pris skall avse del av det kompletta arbetet framgår detta 
av à-prislistans innehåll eller på annat sätt. 

De olika driftområdena omfattar många delar och mycket är också svårt att de-
finiera vilket i sin tur gör att förfrågningsunderlaget blir svårt att utforma. Det 
svåraste för entreprenören brukar vara att beräkna kostnaderna för en aktivitet 
under anbudsprocessen. Detta beror inte på att underlaget är otydligt, snarare att 
entreprenören är ovan att tänka i banor av funktion samt att vissa poster kan vara 
föränderliga. Med föränderliga menas att vissa kostnader ändras från år till år. Ett 
bra exempel är snöröjningen. Kommunen tillhandahåller visserligen statistisk data 
för snömängden. Sätter man en hög summa för denna och det inte kommer snö i 
någon större utsträckning är det givetvis bra. Samtidigt lär det bli svårt att få an-
budet med en hög summa. Om man däremot chansar med en mindre summa och 
det blir mängder av snö, kan det medföra en stor förlust. 

Linköpings kommun har dock försökt att utforma mängdförteckningarna så att 
de blir mer beräkningsbara, genom att införa ett maxbelopp för vissa osäkra delar. 
Maxbeloppet är satt utifrån den kommunala budgeten och det sker en avstämning 
månadsvis. Det innefattar inga händelser av typer force majeure. Om det skulle 
överstigas kan man omfördela den summan inom entreprenaden. Till exempel om 
maxbeloppet för dikesrensning skulle vara högre än den summan det utförts för 
kan det läggas över på skogsröjning.  

Dessa poster innebär därmed ingen konkurrenssättning då maxbeloppet auto-
matiskt är med i entreprenaden, men det gynnar konkurrensen då det gör det möj-
ligt att låta fler entreprenörer lämna anbud. Maxbeloppet är främst för de poster 
där funktionskrav annars vore aktuellt. Ungefär 30 

 

35 % av anbudssumman be-
står av maxbeloppen. 

Vid införande av maxbelopp märktes en förändring. Entreprenörer som tidigare 
var långt ifrån det vinnande anbudet, var helt plötsligt de som kom med de lägsta 
anbuden. Däribland NCC Roads som tidigare var långt ifrån det vinnande anbu-
det. 

                                                

 

58 GC = gång och cykel. Ofta även refererad i text som GCM = Gång, cykel, moped. 



    

31

 
Vid en akut händelse, exempelvis om ett stängsel blir vandaliserat, sköts betal-

ningen på löpanderäkning efter den ifyllda timprislistan. Timprislistan visas som 
bilaga 2. 

4.4.9 Beställningar/ÄTA-arbeten 
ÄTA-arbeten (Ändrings-, Tillägg-, Avgåendearbeten) som annars är vanliga vid 
andra typer av entreprenader förekommer sällan. ÄTA-arbete enligt AB 92 kap 2, 
§ 2-4 har frångåtts. Istället förbehåller sig beställaren sig rätten att med egen orga-
nisation eller med anlitande av annan entreprenör utföra arbete, även om dessa 
står i omedelbart samband med kontraktsarbetena och/eller är av väsentligt annan 
natur än kontraktsarbetena. 

Även begreppet entreprenadområde, enligt definitionen i AB har frångåtts.  

I AB 92 står det följande definition59:  

Entreprenadområde: det område som under entreprenadtiden står till entre-
prenadens utförande. 

I förfrågningsunderlaget till driftområdena har denna förklaring frångåtts och 
det står istället: Allmän platsmark som ingår i entreprenaden utan att området 
står till entreprenörens exklusiva disposition.  

Alltså om texten i AB 92 hade gällt skulle entreprenören kunna använda hela 
området som omfattas och eventuellt även göra anspråk på andra entreprenader 
inom entreprenadområdet.  

Med textändringen får nu entreprenören använda kommunens mark, inom om-
rådet, men han får inte ensamrätt på den. 

Arbeten inom området som inte ingår i kontraktsarbetena men ändå är av sådan 
natur att entreprenören skulle kunna utföra dem hanteras som en beställning. Ex-
empelvis om några kvadratmeter plattyta skall anläggas eller om trygghetsåtgär-
der skall utföras (exempelvis röjning av buskar och sly). Beställningen kan gå till 
antingen genom att den träffas omedelbart (direkt upphandling) eller man infodrar 
anbud och genomför förfarandet enligt LOU.  

Det som är viktigt att påpeka är det att huvudentreprenören inte är garanterad 
några tillkommandearbeten. Däremot är möjligheterna större då man har en bättre 
och närmare kontakt med kommunen än vad man annars skulle ha haft. Det är 
dock relativt ovanligt att ett motsvarande ÄTA-arbete inte tillfaller huvudentre-
prenören. 

4.4.10 Garantitider 
Garantitider och garanti för arbeten är mycket speciellt för dessa typer av entre-
prenader. Det är många arbeten som inte går att lämna någon garanti för. Inte hel-
ler finns det några tydliga gränser för när arbeten startar och när det kan anses 
vara avslutade. Den enda tydliga gränsen finns vid överlämnande av entreprena-
den.  

Det som det dock går att tillämpa garantitid, enligt de allmänna bestämmelser-
na (exempelvis AB 92/04), är för material exempelvis om man skall plantera ett 
träd. Vid plantering av träd är det underförstått att man skall rensa ogräs och vatt-
na det under en viss tid som kan liknas vid garantitid. 
                                                

 

59 Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader : AB 92 
(1992) 
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4.4.11 Prövning av anbud 
När anbuden har kommit till kommunen till handa skall anbuden prövas och vär-
deras vid anbudsöppningen.  

Upphandlingsförfarandet lyder under lagen om offentlig upphandling (LOU). 
Detta innebär att de anbudsgivare som omfattas av reglerna i LOU kap 1 § 17 
kommer att direkt uteslutas i upphandlingen. Vidare skall entreprenören ställa 
samma förpliktelse på sina underentreprenörer.   

17 § En leverantör kan uteslutas från deltagande i upphandling om han 
1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills 
vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud, 
2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat 
liknande förfarande, 
3. är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom, 
4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upphandlande enheten kan visa 
detta, 
5. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i det egna lan-
det eller i det land där upphandlingen sker, eller 
6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga 
upplysningar som begärts med stöd av denna paragraf eller 18 §.    

Enheten får begära att en leverantör visar att det inte finns någon grund för att utesluta honom 
med stöd av första stycket 1-3 eller 5.· Enheten får också begära att en leverantör visar att han är 
registrerad i det land där han driver verksamhet enligt landets regler om aktiebolags- eller han-
delsregister eller liknande register. Lag (1997:1068).  

Prövningen av anbuden innehåller ett antal obligatoriska krav som skall uppfyllas 
I anbudet skall olika typer av handlingar bifogas vilka bekräftar de obligatoriska 
kraven. Dessa är60:  

 

Intyg från myndigheter 

 

Anbudsgivarens finansiella och ekonomiska ställning 

 

Anbudsgivarens tekniska förmåga, kapacitet och utbildning  

Anbudsprövningen sker i två steg:  

1. Prövning av övriga obligatoriska krav i förfrågningsunderlaget 
2. Utvärdering enligt utvärderingskriterier  

Utvärderingskriterier 
Poängsatt kriterieutvärdering används och det ekonomiskt mest fördelaktiga an-
budet antas. 

Olika poster har olika vikt. Dessa redovisas nedan:   

- Priset (storleken av anbudssumman) värderas till 70 % 
- Företaget miljölednings- och kvalitetssystem värderas till 3 % vardera 
- Företagets erfarenheter från liknande uppdrag värderas till ca 7 % 
- I fylld timprislista 10 % 
- Uppfyllande av GPS-krav 6 %  

                                                

 

60 Förfrågningsunderlaget till Linköpings kommuns driftområden, AFS.51 
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Miljö- och kvalitetssystem 
Gällande miljö och kvalitetssystem ställs det inga krav på certifiering, däremot så 
är det krav på referenser. Dessa referenser skall fås från andra objekt, hur det har 
skötts där. Det viktiga är inte hur man sorterar sitt papper på kontoret utan hur 
yrkesarbetarna sköter det på fältet. Detta kontrolleras genom att representanter 
från kommunen åker ut och prata med hantverkarna hur de löser olika typer av 
fall. 
Exempelvis om en hydraulslang skulle brista eller om gräsklipparen börjar läcka 
bensin.  

Erfarenhet 
Under anbudsprövningen värderas erfarenhet relativt högt, både företagets och 
arbetsledningens erfarenhet, utav liknande arbeten. Detta görs för att kommunen 
vill säkerställa att det finns kompetens inom företaget att utföra ett bra arbete, då 
denna typ av arbeten är speciella än vanliga anläggningsarbeten.  

Kommunen ställer dock inte krav på hantverkarna, utan det är upp till entre-
prenören att värdera deras kunskaper.   

Timprislistan 
Arbeten som inte omfattas av kontraktsarbeten regleras med dessa timpriser. Där-
av har denna en stor betydelse för den ekonomiska värderingen.   

Utvecklingsprojekt 
Kommunen har ett par utvecklingsprojekt där de kräver att entreprenören deltar. 
Just nu är ett av dem är krav på GPS (Globalt Positionssystem) i alla maskiner 
inom en period inom 3-år från entreprenadstart, alltså 2010. Från 2010 kommer 
detta krav förmodligen gälla direkt vid entreprenadstart. Med GPS-enheter i ma-
skinerna blir det enklare att följa upp kontroller och checklistor.  

Den största ekonomiska delen kommer att vila på entreprenören då det är den-
ne som kommer att tjäna mest på en GPS-funktion i maskinerna. Kommunen stöt-
tar dock med kartmaterial och kompetens.  

Ett annat utvecklingsprojekt som kräver entreprenörens medverkan är ett nytt 
kundtjänstsystem, Boomerang. Systemet kommer i första läget att användas för 
uppföljning och spårbarhet av beställda jobb. Entreprenörens deltagande sträcker 
sig till att bidra med synpunkter på systemet.   

4.4.12 Övrigt 
Nedan följer föreskrifter som är gällande för samtliga driftområden och återfinns i 
AF-delen.  

Upphandlingsform: Förenklad upphandling 
Entreprenadform: Generalentreprenad 
Ersättningsform: Fast pris utan indexreglering för det första kontraktsåret och 
därefter indexreglering 
Entreprenadtid: 5 år. Utan möjlighet till förlängning  
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5

 
RESULTAT AV DATAINSAMLING 

I detta kapitel presenteras den data som samlats in. Inledningsvis presenteras den 
information som insamlats om konkurrenterna därefter presenteras resultaten från 
enkäterna gällande hantverkarnas syn på studiens syfte. Dessa data analyseras 
senare i följande kapitel. 

5.1 Aktörer 
I denna undersökning har jag valt att redogöra för de aktörer som lämnar anbud på 
driftområdena. Urvalet har gjorts efter samtal med Linköpings kommuns drift och 
underhållsansvariga. För presentationen av aktörerna har information samlats in 
från respektive aktörs hemsida samt från kundtidningar och andra skrivelser.  

Det finns inte så många aktörer i Linköping som har de rätta förutsättningarna 
för att kunna driva ett driftområde, även om det är många som lämnar anbud. 
Ibland kan det även då och då komma några anbud från icke-lokala entreprenörer.  

Aktörer som är vanliga är de större lokalt etablerade byggentreprenörerna samt 
mindre lantbrukarföreningar. Lantbrukarföreningarna lämnar sällan anbud för 
driftområdena ett, två och tre, utan på ytterområdena som de har anknytning till 
och mer anpassade resurser för. Som läget är nu, är det i stort sett samma entre-
prenörer som har möjlighet vara med och slåss om anbudet som har också ett 
driftområde.  

En sammanställning av de huvudentreprenörer som sköter de olika driftområ-
dena visas nedan i tabell 1. Där kan man även se när entreprenadtiden går ut. 
Samma år som entreprenadtiden går ut kommer områdena ut för anbud.   

Tabell 1 Tabell över vilka entreprenörer som verkar i resp. område och när entreprenadti-
den går ut. Källa: Informanter, Linköpings kommun, 2008 
Område Huvudentreprenör Entreprenadtid Avslut 
Do 1 Befab Markteknik* 5 år 2010 
Do 2 NCC 5 år 2012 
Do 3 NCC 6 år** 2013 
Do 4 Solab Entreprenad 5 år 2009 
Do 5 NCC 5 år 2008*** 
Do 6 NCC 5 år 2008*** 
Do 7 Vägverket Produktion

 

5 år 2011 

 

*: Tidigare Stadspartner, blev uppköpta av BEFAB under 2008. Förvärvades av 
Peab 2008-06-04 
**: Förlängdes med ett år med anledningen att DO2 och DO3 inte skall komma ut 
på räkning samma år.  
***: Dessa områden upphandlades samtidigt i samma paket. Så blir inte fallet i 
framtiden.  

5.1.1 BEFAB Markteknik  
BEFAB erbjuder en rad olika tjänster såsom material (främst stenmaterial), plane-
ring och tillstånd till transporter, maskinuthyrning, entreprenader samt drift och 
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underhåll.61 De har ungefär 200 anställda och omsätter 360 miljoner kr. De är en 
lokal entreprenör i Östergötland och har sina rötter i maskinuthyrning och schakt-
entreprenader. BEFAB strävar efter en ständig utveckling och utvidgning av verk-
samheten. 

BEFAB förvärvade nyligen, 2008, det tidigare kommunala dotterbolaget för 
drift- och underhållsverksamhet för utemiljöer Stadspartner Markteknik AB. Ge-
nom det förvärvet växer sig BEFAB till en mycket stor konkurrent för skötselar-
beten i Östergötland med omnejd, framför allt i Linköping- och Norrköpingsregi-
onen.62 Den grenen av verksamhet kallas BEFAB Markteknik och planerna är att 
vidga företagets plattform till en större marknad i Östergötland med koncentration 
till de folktätaste områdena.63  

Genom att ha tillgång till en stor maskinpark av lastbilar, dumprar, hjullastare, 
bandschaktare och grävmaskiner samt tillverkning av eget material har de en stor-
driftsfördel mot mindre företag.   

Peab förvärvade BEFAB 2008-06-04.64 Vad detta innebär för utvecklingen i 
framtiden går det i skrivande stund inte att förtälja. Det som är klart är att Befab 
kommer att ingå i koncernen, vilka delar av BEFABs verksamhetsområden som 
skall omfördelas eller förstärkas är dock inte klart.  

5.1.2 NCC Roads 
NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. I Sverige 
är det Peab, Skanska, Vägverket Produktion och JM som är deras största konkur-
renter gällande större bygg och anläggningsprojekt. NCC-koncerens verksamhet i 
Sverige är indelad i tre affärsområden. NCC Construction, NCC Roads samt NCC 
Property Development.65  

Det är inom NCC Roads som drift- och underhållsverksamheten sköts. NCC 
Roads har skötseln av en stor del av Sveriges vägnät. Inom denna verksamhet 
planeras det även för tillväxt.66  

Utöver drift- och underhållet av driftområden i Linköpings kommun har NCC 
Roads även uppdrag av skötselkaraktär åt bland annat fastighetsbolagen Stångå-
staden och Linköpings Kommunala Fastigheter (LKF).67 I samma artikel i kund-
tidningen ROADS menar NCC Roads entreprenadchef Peter Berger att de har en 
bra organisation och samordnar resurser effektivt för denna typ av verksamhet. 

NCC har, likt Peab, fördelaktiga avtal med leverantörer för att minska bygg-
kostnaderna och få bättre marginaler. 

5.1.3 Solab Entreprenad 
Det finns inte mycket information att tillgå om företaget. Företaget bildades 1999 
är lokalt etablerat i Linköping. Verksamhetens inriktning är mot entreprenad- och 

                                                

 

61 Befabs hemsida, www.befab.se 
62 Pressmeddelande Stadspartner Markteknik ABs hemsida, 
http://www.tekniskaverken.se/om_oss/pressinformation/pressmeddelanden/befab-forvarvar-
stadspart/index.xml 
63 Uttalande av Befabs VD Ryno Berg, www.befab.se/ryno.html 
64 Pressmeddelande Peabs hemsida, www.peab.se, 2008-06-04 
65 NCCs hemsida, www.ncc.se 
66 ROADS nr 1 2008, NCC Roads Kundtidning 
67 ROADS nr 1 2008, NCC Roads Kundtidning 
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konsultverksamhet avseende park-, mark-, lantbruks- och bioenergianläggningar, 
förvaltning av jordbruksfastighet och värdepappershantering.68  

Enligt årsredovisningen omsatte Solab Entreprenad 16.3 miljoner kr under 
bokslutsåret 2006 och påvisade samma år en soliditet på 8.12 %. 

5.1.4 Vägverket Produktion 
Vägverket var fram till 1990 en organisation med både beställar- och utförande-
funktioner. De olika delarna skiljdes åt då verksamheten konkurrenssattes. Väg-
verket Produktion ingår som en del i myndigheten Vägverket men bedrivs i bo-
lagsliknande form utan subventioner och är helt konkurrensutsatt. Det är i nuläget 
inget eget bolag, men regeringsbeslut om det väntas. 

Vägverket Produktion är organiserat i fyra affärsområden, anläggning, belägg-
ning, drift samt fastighet och maskin.69 

De har bland annat skötsel av vägar, gator, broar, grönytor och parker åt Väg-
verket, kommuner och enskilda väghållare exempelvis åt vägsamfälligheter. De 
har även uppdrag åt industrier, fastighetsbolag, flygplatser och hamnar. Inom Sve-
rige är Vägverket Produktion störst på drift- och underhåll av Sveriges vägnät. 

Enligt årsredovisningen omsatte Vägverket Produktion förra året 7 223 Mkr 
och uppvisar en god soliditet på 30 %.  

5.2 Enkäter 
Här kommer resultaten från enkäterna att presenteras. De framkomna resultaten 
har omarbetats till diagramform för att enklare åskådliggöras. Redovisningen sker 
utifrån enkätfrågorna och redovisas på ett sådant sätt att det blir enklare att disku-
tera kring dem. 

Enkäten har besvarats av 13 personer, samtliga är anställda vid Peab Anlägg-
ning, Linköping.   

5.2.1 Inledning  

Ålder 
Av de 13 som tillfrågades är samtliga under 55 års ålder. Medelåldern för dem är 
cirka 40 år.  

                                                

 

68 AffärsData. www.ad.se 
69 Vägverket Produktions hemsida, www.vagverketproduktion.se 
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Figur 8 Fördelning av personer i respektive åldersgrupp  

Yrkeslivserfarenhet och anställning vid Peab 
Även personernas yrkeslivserfarenhet och den tid de har varit anställda vid Peab 
efterfrågades i enkäten. Jag har valt att redovisa dessa resultat i ett diagram som är 
indelat i respektive åldersgrupp kopplat till medelvärden för dessa åldersgrupper. 
Det finns vissa, större, variationer i svar som inte följer medelvärdet, dessa gäller 
främst anställning vid Peab.   

Medelvärden för allmän anläggningsyrkeslivserfarenhet och anställning
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Figur 9 Medelvärden för allmän yrkeslivserfarenhet som anläggare samt anställning vid 
Peab.  
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Anmärkning: Peab som företag har inte varit etablerat i Linköping mer än 14 år. Tidigare var det 
BPA som förvärvades 1993/1994.    

5.2.2 Utbildning 
Beträffande utbildning har tillgången av trädgårds- eller skötselutbildning efter-
frågats. De som utbildat sig i gymnasiet till anläggningsarbetare, har skötselut-
bildning, som en del i gymnasieutbildningen. Andra har gått fortbildningskurser. 
De kurser som angetts är kurser i trädklippning, markbyggnadskurs och andra 
interna kurser åt bland annat griftegårdar och skötsel för naturvårdsverket. Två av 
de tillfrågade har gått anläggarutbildning med trädgårdsinriktning på gymnasieni-
vå. Andelen av respondenterna som har grönutbildning redovisas i figur 10.   

Andel med någon form av trädgårds- eller 
skötselutbildning

JA

7

54%

NEJ

6

46%

 

Figur 10 Andelen hantverkare som har trädgårds- eller skötselutbildning  

Ur figur 10 går det att utläsa att det är några fler än hälften som har genomgått 
någon form av trädgårds- eller skötselutbildning.   

5.2.3 Erfarenhet 
I den fjärde frågan tillfrågades personerna om de hade tidigare erfarenhet av drift- 
och underhållsentreprenader (inte garantiskötsel så som ogräsrensning eller dy-
likt).  

Här är det en större andel som har erfarenhet än andelen som är utbildade, se 
figur 11.    
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Andel med tidigare erfarenhet från skötselentreprenader
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Figur 11 Andel med tidigare erfarenhet från skötselentreprenader  

De svarande har erfarenhet i följande områden: 

- Griftegård 2 år, Naturvårdsverket 1 år 

- HSB fastighetsskötsel sommarlov under tre års tid 

- Grönyteskötsel Saab Linköping, Asfalterings underhåll för Peab Asfalt 

- Riksbyggen fastighetsskötsel, Markbyrån fastighetsskötsel 15 år totalt 

- Anställd vid bemanningsföretag, Företagsservice, 3 år totalt 

- Parkskötsel, snöröjning, fastighetsskötsel 

Varje punkt representerar en persons svar. Öviga har endast svarat ja eller nej.   

5.2.4 Intresse 
På frågan om det fanns intresse för att arbeta med driftentreprenader mot kommu-
nen framkom en rad olika åsikter. Något som dock är gemensamt är att en majori-
tet av de tillfrågade visade sig vara intresserade. För fördelning av de intresserade 
se figur 12. Nära två tredjedelar av de tillfrågade har intresse av att arbeta med 
driftentreprenader.  
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Antal intresserade av arbete med driftentreprenader
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Figur 12 Andel intresserade av arbete med driftentreprenader åt kommunen  

Vad detta visar är i sig intressant. Vad som kan vara mer intressant är att se hur 
intresset följer tidigare utbildning, samt tidigare erfarenhet av liknande arbeten 
sedan tidigare. Figur 13 visar hur det förhåller sig.  
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Figur 13 Antal intresserade i samband med utbildning och erfarenhet  

Figuren ovan visar att de som är intresserade av att arbeta med skötselentrepre-
nader är huvudsakligen de som har tidigare utbildning och erfarenhet. Främst är 
det de med erfarenhet som är överrepresenterade i gruppen intresserade.  

De som är utbildade eller saknar både utbildning och tidigare erfarenhet är inte 
intresserade av att arbeta med skötselentreprenader i lika stor utsträckning.  

Av diagrammet nedan (figur 14) framgår att de med kortare allmän arbetslivs-
erfarenhet i större utsträckning ställer sig positiva till att arbeta med driftentrepre-
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nader. De med längre yrkeslivserfarenhet har en jämnare fördelning mellan intres-
serade och icke intresserade.   

Antal intresserade i samband med 
yrkeslivserfarenhet
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Figur 14 Antal intresserade kopplat till yrkeslivserfarenhet  

Däremot om man ser på kopplingen mellan ålder och intresse ter sig fördel-
ningen vara tämligen jämn dock med en topp för dem som är över 35 års ålder, 
där fem personer är intresserade, se figur 15. Samtidigt är det också de över 35 års 
ålder som innehar en majoritet av de icke intresserade. Man ser även här att tre till 
fyra personer under 35 års ålder är intresserade.   
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Antal intresserade för respektive åldersgrupp
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Figur 15 Antal intresserade för respektive åldersgrupp  

Som ett tillägg till fråga sju bads respondenterna motivera till varför de var el-
ler inte var intresserade av att arbeta med driftentreprenader åt kommunen.  

Skäl som nämns till varför de är intresserade är att det blir en mer självständig 
och friare roll genom arbete med driftentreprenader jämfört med att arbeta på en 
fast arbetsplats. Andra påpekar att det blir lättare att upprätthålla en kontinuitet i 
arbetet och behålla sysselsättningen för personalen under lågsäsong (nov-mars). 
Någon hoppades också på att den typen av arbete inte skulle vara lika ansträngan-
de. En person uttryckte nackdelen med att ha jourverksamhet men ansåg att det 
utjämnades av fördelen av en högre lön vid dessa tillfällen. 

Fyra av de tillfrågade som var intresserade motiverade inte sin ståndpunkt.  

Bland dem som inte var intresserade var ett skäl att denne ville vara ute på stör-
re arbetsplatser, de andra motiverade inte svaret.  
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6 ANALYS OCH DISKUSSION  

6.1 Konkurrenter 

6.1.1 Andelar av marknaden 
Av de sju driftområdena som finns är NCC Roads den entreprenör med flest ande-
lar, se figur 16.  

Andelar av de kommunala 
driftområdena

NCC 
Roads
58%Vägverket 

Produktion
14%

Solab Ent.
14%

Befab 
Markteknik

14%

 

Figur 16 Andelar av de kommunala driftområdena  

Rent krasst går det, i enighet med Day och Wensley, att utnämna NCC Roads 
till den aktören som är mest framgångsrik. Genom det blir NCC Roads även den 
största aktören och således den största konkurrenten. Samtidigt menar Day och 
Wensley att detta antagande är naivt då konkurrens och framgång även verkar 
över tid. I detta fall anser jag mig ändå kunna dra den slutsatsen, i och med att en 
entreprenör innehar ett område/marknadsandel i fem år åt gången. (Självklart be-
roende av hur entreprenören sköter sina åtaganden under den perioden.) Detta 
innebär i praktiken att huvudentreprenören av ett område har sin marknadsdel 
ohotad av konkurrens under den tiden. Den enda konkurrensen som huvudentre-
prenören kan utsättas för under entreprenadtiden är om en annan entreprenör tar 
beställningar av arbeten som annars skulle ha kunnat gå till huvudentreprenören.  
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Summerad entreprenadsumma
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Figur 17 Summerad entreprenadsumma  

Figur 16 är dock något missvisande, då de olika områdena är olika värda .  
Figur 17 däremot, visar hur marknadsandelarnas värde fördelar sig på aktörerna. 
Entreprenadsummorna är fiktiva, där driftområdena i tätorten (ett, två, tre) är skat-
tade till 15 Mkr och ytterområdena till 3 Mkr.  

Här blir det än tydligare hur stor aktören NCC Roads är på marknaden. Dock 
blir eventuellt NCC Roads av med två stycken driftområden (fem och sex) efter 
sommaren 2008, då entreprenadtiden för dessa driftområden avslutas.  

Med en ökad konkurrens i en viss bransch, genom att nya aktörer sluter upp, är 
det icke att förglömma att det på sikt kan drabba hela branschen negativt. I denna 
bransch, som är relativ ny (yngre än 20 år) och där den som har lägst anbudssum-
ma får kontraktet, kommer förmodligen detta att leda till att priserna pressas till 
den milda graden att endast ett fåtal aktörer har möjlighet att konkurrera.  

Något som är intressant att anmärka är att det är huvudsakligen de stora bygg-
entreprenörerna som också är de stora aktörerna på marknaden. Detta kan förkla-
ras med att de mindre företagen inte har någon möjlighet att ta sig över de etable-
ringshindren som byggts upp av de större företagen. 

6.1.2 Identifikation av etableringshinder 
Några av Porters sju etableringshinder, samt det tillägget jag gjorde, som togs upp 
tidigare i rapporten går att finna i denna bransch. Vilka dessa var återfinns i figur 
18 nedan.   
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Figur 18 Porters sju etableringshinder  

Flera av etableringshindren är inte aktuella för denna rapport. Exempelvis är till-
gång av distributionskanaler inget viktigt för denna studie då det hindret innefat-
tar hur man skall marknadsföra sin produkt eller tjänst till slutkunden.   

Etableringshinder orsakade av marknaden 
Statlig politik kan störa tillförseln av pengar till kommunens drift- och underhålls-
budget. Om konjunkturen skulle gå nedåt med minskade nyinvesteringar som 
följd, finns det trots allt ett ständigt behov av att vårda och sköta de anläggningar 
som existerar. Samtidigt har kommunen ett ansvar, enligt PBL, att vårda de bygg-
nader och anläggningar de förfogar över. Ett scenario där byggnaderna och an-
läggningarna inte sköts kommer att te sig något olyckligt, med dyra reparationer 
och eventuella nyinvesteringar som följd. Därur kan de inte göra något större av-
kall på den typen av verksamhet. Vad som skulle kunna hända, om budgeten 
minskade, är dock att omfattningen skulle minska. Först och främst skulle den 
minska för ytterområdena. Vid en sådan händelse kanske det inte blir aktuellt och 
lönsamt för en större entreprenör att binda upp personal för småskaliga arbeten.  

Ett annat hinder som kan inställa sig är kapitalbehov, alltså behovet av att investe-
ra i maskiner eller utföra forskning. Till exempel investering i GPS-utrustning till 
år 2010, vilket är ett fastställt krav av kommunen. Även vid ett nödvändigt inköp 
av större maskiner typ: sopmaskin eller plogmaskin kan detta hinder uppträda, om 
det inte finns möjlighet att hyra eller låta en underentreprenör ansvara för det.  

Etableringshinder hänförda till konkurrenter 
För det första återfinns en stordriftsfördel i de flesta aktörernas organisationer, 
bortsett från Solab Entreprenad. Med den stordriftsfördelen menas tillgången till 
maskinparker och material till förmånliga priser. Detta medför ett hinder, främst 
för mindre entreprenörer som vill slå sig in på marknaden. Genom innehavet av 
exempelvis en stor maskinpark kan den entreprenören minska sina kostnader med 
förmånliga avtal vid hyra.  
Det största etableringshindret som enkelt går att identifiera, är den erfarenhet som 
de redan etablerade aktörerna fått genom innehavet av ett område. Detta hinder 
innehas, förmodligen, av samtliga nuvarande aktörer. Erfarenheten de erhållit un-
der innehav av ett område är nyttig i två bemärkelser. Dels under anbudsprocessen 
för att kunna sätta ett korrekt pris, dels under entreprenadtiden så att personalstyr-
kan kan fördelas på bästa sätt. Denna erfarenhet är svår att komma över om man 
inte har god erfarenhet från tidigare arbeten.  

- Stordriftsfördelar 
- Produktdifferentiering 
- Kapitalbehov 
- Omställningskostnader 
- Tillgång till distributionskanaler 
- Kostnadsolägenheter, oberoende 

stordrift 
- Statlig politik 

 

Erfarenhet och stordrift som etable-
ringshinder 
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Samtidigt är erfarenhet en mycket kortvarig fördel förutsatt att den inte kan gö-

ras tillgänglig för konkurrenterna. De sätt på vilka man kan förse sig med motsva-
rande erfarenhet är genom efterapning, övertagande av personal och inköp av 
senaste utrustning.  

Inom den undersökta branschen går det att överkomma dessa hinder då verk-
samheten som bedrivs inte sker bakom stängda dörrar. Om man studerar företaget 
ser man vilka typer av maskiner som används för olika typer av arbeten.  

Det andra sättet är att överta personal, både arbetsledning och yrkesarbetare, 
för att på så sätt vinna både erfarenheter och arbetsmetoder. Detta kan vara myck-
et nyttigt, särskilt i början av entreprenadtiden.  

Även inköp av mer effektiv utrustning, såsom maskiner, kan ge en ökad effek-
tivitet och leda till lägre produktionskostnader. 

Befab Markteknik har en gynnsam lokalisering. I och med förvärvet av Stads-
partner Markteknik AB, som tidigare stod för den kommunala drift- och under-
hållsverksamheten i Linköping och Norrköping, fick Befab både erfaren personal 
och tillhörande utrustning anpassad för verksamheten.   

6.1.3 Konkurrenternas innehav av positionsfördelar 
Ett företag likt NCC Roads, Vägverket Produktion och BEFAB/Stadspartner 
Markteknik, som har arbetat med denna typ av verksamhet i flera år och byggt 
upp en fungerade organisation kring verksamheten, får därmed en tydlig posi-
tionsfördel genom att de får underlag för hur mycket en aktivitet tar anspråk i 
form av tid och kostnad. Med denna information som underlag kan de enklare 
sätta ett mer korrekt pris vid anbudsberedningen. 

Under tiden de har innehaft diverse driftområden, har de förmodligen även ar-
betat upp goda relationer med underentreprenörer som verkar i områdena. Detta 
kan medföra att de kan komma billigare undan än ett nyetablerat företag.  
NCC Roads och Vägverket Produktion har till stor del även hand om driften och 
underhållet av Sveriges vägnät, ägt av Vägverket. Den verksamheten kan stötta 
arbetet med den kommunala driftentreprenaden, och vice versa. Likaså kan erfa-
renheten med vägdriftsentreprenader vara en betydande erfarenhet, både vid arbe-
te under entreprenadtid med driftområden liksom vid värderingen av anbudet un-
der upphandlingsprocessen.  

6.2 Konkurrensfördelar som kan utvecklas 
Det som är av störst betydelse är att försöka utveckla suveräna förmågor och re-
surser. Detta fås genom att ha mer kompetent personal och bättre, effektivare ma-
skiner och redskap än konkurrenten. Man kan även erhålla konkurrensfördelar 
genom att man har bättre avtal med leverantörer än vad konkurrenten har. Detta 
innebär i sig lägre kostnader och i samband med att hantverkarna arbetar effektivt 
innebär det även en lägre totalkostnad för en viss aktivitet. Ett viktigt villkor, om 
man har tillgång till överlägsna förmågor och resurser, är att behålla dessa inom 
organisationen. 

Företaget kan även nå en positionsfördel gentemot de andra aktörerna genom 
att, vid sidan av ett driftområde, utöka verksamheten till andra kunder, för att på 
så sätt utveckla ett överlägset kundvärde.  

I kommunens anbudsvärdering kan detta spela en roll, då entreprenören poäng-
sätts efter graden av erfarenhet från liknande arbeten.  
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6.3 Etablering 
Den form av etablering i branschen som är aktuell är genom en intern utveckling 
av de resurser och erfarenheter som finns i den egna organisationen. Porter menar 
att som nyetablerad måste man räkna med att betala priset för att dels övervinna 
etableringshinder, dels igångsättningskostnader.  

Peab har den stora organisationen bakom sig, med stordriftsfördelar och erfa-
renhet inom organisationen, vilket gör att de placerar sig jämbördig med de övriga 
aktörerna. Men på lokal nivå hamnar Peab något i underläge gällande erfarenhet, 
kännedom av området, dess arbetssätt och kostnader.  

Tidigare i rapporten togs det upp vilka branscher som är lämpliga att etablera 
verksamhet inom. Dessa återfinns i figur 19.   

Figur 19 Identifiering av lämpliga branscher. Källa: Porter, M. (1983) Konkurrensstrategi  

Branschen är lämplig att etablera i förutsatt att man lyckas hitta sätt att minska 
etableringskostnader och finna sätt att vara till nytta för företagets andra verksam-
heter.  

I och med en etablering medför denna genast en positiv effekt på andra egna 
verksamheter. Porter menar att om själva nyetableringen i sig inte blir lönsam så 
kan den, genom synergi, tillföra lönsamhet om den tillåts ge en positiv effekt på 
andra delar. 

Den andra egna verksamheten som jag har i åtanke är exempelvis skötselarbe-
ten under garantitid, ÄTA-arbeten av liknande art för andra objekt samt för övriga 
garantiarbeten. Om skötselarbeten under garantitid sköts inom den egna organisa-
tionen, vilket nu skulle vara fallet om denna grupp startas, innebär det att man 
ökar sysselsättning, erfarenhet och kan minska kostnaden för denna post i anbuds-
kalkylen för ett nybyggnadsprojekt. Istället för att ta in offerter från underentre-
prenörer för denna post vid anbudslämnande kan man istället ta tillvara på de egna 
resurser som finns. Resultatet blir att den aktivitetens kostnad förmodligen blir 
mindre jämfört med att sälja till en underentreprenör. Dessutom minskas det ad-
ministrativa arbetet och antalet beslutsvägar med färre parter att ingå avtal med.  

En annan fördel som kan uppnås med ett innehav av ett eller flera driftområden 
är att innehavet kan medföra andra typer av arbeten. Beställningar av småskaliga 
anläggningsjobb, såsom en bussficka eller ny planteringsyta kan ge fördel för hu-
vudentreprenören i området då denne har en mer direkt och närmare relation med 
beställaren.  

1) Branscher i obalans 
2) Branscher där långsamma eller ineffektiva motåtgärder 

från branschföretagen 
3) Branscher där företaget har lägre etableringskostnader 

än andra företag 
4) Branscher där företaget har en särpräglad förmåga att 

påverka branschstrukturen 
5) Branscher där effekterna på företagets nuvarande verk-

samheter kommer att bli positiva 
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6.3.1 Nyetableringsstrategi 
Det finns några nyetableringsstrategier som är enkla att identifiera och allmänt 
vedertagna. Dessa är identifierade av Porter och åskådliggörs i figuren nedan.    

Figur 20 Porters nyetableringsstrategier  

Den största skillnaden mellan anbud från olika anbudsgivare är variationen av 
produktionskostnader. Olika entreprenörer arbetar på olika sätt och med olika 
kostnader. Den ständiga strävan för byggentreprenörer är att försöka finna sätt att 
minska produktionskostnaderna. Den kostnad som syns för beställaren och där allt 
(förutom moms) är inbakat är à-priset för en viss aktivitet. Den innehåller en 
mängd olika parametrar exempelvis: gubbtimmar , arbetsledning, arvode, mate-
rial, redskap, maskiner med mera. 

På grund av att den innehåller så pass många olika delar, finns det många olika 
sätt att minska det slutgiltiga priset.  

Man kan även sänka priset till något som man vet inte kommer ge bra margina-
ler och därmed inte tillräcklig täckning, för att på så sätt köpa in sig på markna-
den. Denna strategi kan bli lönsam på sikt. För att kompensera att man köpte in 
sig på marknaden, går det att utöka till andra kunder inom verksamhetsområdet. 
Det kan även kompenseras av främjandet av andra delar inom den egna verksam-
heten, de som nämnts ovan.  

6.4 Enkätsvar  

Utbildning 
Linköpings kommun ställer inga krav på yrkesarbetare mer än vid vissa arbeten, 
exempelvis vid trädbeskärning och vinterväghållning, då det skall finnas personal 
med adekvat utbildning. 

Hälften av de tillfrågade hade någon form av grönutbildning ; antingen utbil-
dade i gymnasiet eller gått någon kurs i direkt anslutning till dåvarande arbete 
eller en fortbildningskurs under anställning.  

Det finns en person som är utbildad för trädklippning, dock är denna person 
inte intresserad av att arbeta med driftentreprenader. Huruvida en person med ut-
bildning är tillräckligt eller icke framgår ej av förfrågningsunderlaget. Om det inte 
skulle vara så, kan det vara aktuellt att ta in extern kompetens, i form av underent-
reprenör, för denna typ av arbeten.     

- Sänk produktionskostnaden 
- Sänk priset 
- Erbjud en överlägsen tjänst 
- Upptäck en ny nisch 
- Lansera en marknadsföringsin-

novation 
- Åk snålskjuts i distributionen  
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Erfarenhet 
Av de tillfrågade anläggningsarbetarna hade en större andel erfarenhet av drift- 
och underhållsentreprenader än andelen som var utbildade. Som tidigare nämnts i 
rapporten är erfarenhet en viktig källa för att nå konkurrensfördelar.  

Vilken typ av erfarenhet spelar naturligtvis också roll, de tillfrågade har en 
blandad tidigare erfarenhet av olika typer av arbete och från tidigare arbetsgivare. 
Det finns dock ingen med erfarenhet från någon av de aktörer som finns på den 
undersökta marknaden, därmed finns det ännu ingen erfarenhetsfördel i Peab, 
Linköping. 

Flera personer har erfarenhet av utvändig fastighetsskötsel. Denna erfarenhet är 
viktig då arbetena är mycket lika som de för de kommunala driftområdena.  

Intresse 
Intresset visade sig vara oväntat stort. Nära två tredjedelar är intresserade av att 
arbeta med driftentreprenad mot kommunen.  

Det finns ett tydligt samband mellan utbildning, erfarenhet och intresse. Figur 
13 visade att de med intresse huvudsakligen var de som har utbildning och/eller 
erfarenhet. Att de som en gång utbildat sig har intresse för att arbeta med den ty-
pen av uppgifter, förefaller rätt naturligt. Men det är beaktansvärt att de som redan 
har provat på någon typ av skötselverksamhet också visar intresse för att fortsätta 
med den uppgiften.   

Intresse relaterat till ålder förhåller sig relativt jämt fördelat. Det är ungefär lika 
många som är intresserade som icke intresserade inom varje åldersgrupp, se figur 
15. Men andelen intresserade är fler bland dem som är över 35 år jämfört med 
dem som är under 35 år. Detta kan bero på att de lite yngre vill vara ute och arbeta 
på de stora arbetsplatserna, vilket var något som framkom bland motiveringarna.  

De som är något äldre däremot uppskattar ett mindre styrt och mer omväxlande 
arbete. Ett annat skäl till varför de över 35 visar intresse är att de önskar en säker-
het gällande sysselsättningen över vinterhalvåret för att slippa stämpla , något 
som är vanligt för anläggningsarbetare.  

6.5 Tillgång av personal 
Om det blir aktuellt att bredda verksamheten i Linköping, till den i denna studie 
behandlade nisch, kommer personal att behöva tillsättas på något sätt. Det invol-
verar både hantverkare såväl som tjänstemän.  

De förfaringssätt som kommer att bli aktuella är antingen omfördelning av per-
sonal eller nyanställning.70 Om man ser till det stora intresset bland de tillfrågade 
anläggningsarbetarna i Linköping, där ungefär två tredjedelar av de tillfrågade var 
intresserade, vore det klokt att ta den personal som är intresserad.  

6.6 Metoddiskussion 
Vid utformandet av enkätfrågorna missade jag att fråga mer angående utbild-
ning/kompetens. Frågan var aningen riktad mot just grönutbildning . Dessa stäl-
ler inte kommunen några krav på, förutom vid speciella arbeten, såsom trädbe-
skärning och snöröjning. Vad som hade varit intressant vore om några utbildat sig 

                                                

 

70 Broomé, Curt, Entreprenadingenjör, Peab Anläggning, Linköping 
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för vinterväghållning, då detta ställs krav på. Visserligen gavs det exempel med 
snöröjning, men frågan hade kunnat vara mer tydlig.  

Med anledning av att rapporten är kvalitativ och att den sammantaget endast 
bygger på 13 enkätsvar, kan resultaten i rapporten inte generaliseras i någon större 
utsträckning. Trots detta är de framkomna resultaten fortfarande av intresse, då de 
visar på vad de anställda vid Peab anläggning, Linköping, har för kunskaper och 
erfarenheter. 

Den inhämtade informationen om konkurrenterna och Peab är material som 
har offentliggjorts för allmänheten. Det offentliggjorda materialet är oftast inte 
hela sanningen och förtäljer inte hur de tänker expandera i framtiden.    
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7 Slutsats 
I den sista och avslutande delen skall jag diskutera huruvida det är gynnsamt att 
starta upp en denna enhet och tillvägagångssätt för etablering. 

7.1 Val av strategi 
Den första frågan är vad målet är. Om målet är att få flest marknadsandelar är en 
stegvis etablering via ett ytterområde att föredra, för att senare utöka till nästa 
område. Att inleda med ett ytterområde är även den mest lämpliga formen om 
effekten som önskas är att vara till nytta för den övriga, egna, verksamheten. Om 
man vill åt just den synergieffekten, blir det enklast att hålla uppe sysselsättningen 
över tiden med innehav av ett driftområde.  

Ett annat förslag på mål/strategi är att göra likt NCC Roads. Genom att bygga 
upp verksamheten kring ett driftområde och därefter försöka ta över driften och 
underhållet för bostadsrättsföreningar och företag i samma område, medför detta 
att det blir mer kontinuitet i arbetet. Samtidigt som man, i och med en stegvis eta-
blering, ständigt kan förbättra sig med att känna till kostnader, kapaciteter och 
mängder. Går det bra efter en utvärdering kan man därefter satsa på att utöka 
verksamheten till ett annat driftområde och fortsätta med samma procedur där. 
Resultaten från enkäten visar på att flera av de anställda har erfarenhet från utvän-
dig fastighetsskötsel; därmed finns den erfarenheten redan i den egna organisatio-
nen och förutsättningarna för ett effektivt arbete är goda.  

Det viktigaste är dock att inte sprida ut sina verksamhetsområden för mycket, 
rent geografiskt. Det förefaller tämligen oekonomiskt att till exempel ha driftom-
råde fem samtidigt som man sköter drift och underhåll för en bostadsförening i 
Vikingstad med långa förflyttningssträckor som följd. 

7.2 Utveckling av fördelar 
Det bästa sättet att utvecklas är genom att själv prova på verksamheten.  

Registrering av kostnader per arbetsmoment och dokumentering av mängder 
och kvalitet är en förutsättning för utvärdering av den egna verksamheten. Denna 
utvärdering kan med fördel användas vid nästa anbudslämnande då man fått bättre 
kontroll över de faktiska kostnaderna. 

7.3 Starta verksamheten? 
Jag rekommenderar att man bör kalkylera för ytterområdena då dessa inte är lika 
omfattande som tätortsområdena och kan anses vara nybörjarområden. Närmast i 
tiden är driftområde fyra (Ljungsbro) som kommer ut för anbudslämnade år 2009. 
Samtidigt som man, inom samma område, försöker upprätta andra avtal för sköt-
selarbeten; åt bostadsrättsföreningar, företag och privatpersoner.  

Gruppen som ansvarar för driftområdet skall även finnas tillgänglig som resurs 
för skötselarbeten under garantitid samt vara en resurs för platschefer vid ÄTA- 
och garantiarbeten. Detta genererar dels en högre grad av kontinuitet för de inom 
gruppen och dels en minskad belastning på platscheferna beträffande samordning 
av resurser samt omfördelning av personal från andra projekt. 

Vidare anser jag att målet inte skall vara att bli en ledande aktör på den kom-
munala drift och underhållsmarknaden. Däremot tror jag att innehavet av ett drift-
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område är en nödvändighet för att lönsamt kunna driva en skötselgrupp och upp-
rätthålla sysselsättningen, för att i sin tur kunna stötta andra delar av verksamhe-
ten. Det är också det stödet som kommer att bidra till den mest positiva effekten. 

Resultatet kommer att bli en verksamhet som bidrar till ökad sysselsättning för 
anläggningsarbetarna, över hela kalenderåret, samt en stödfunktion för andra delar 
av verksamheten.   

Som tidigare nämnts förvärvades BEFAB av Peab i samma vända som rappor-
ten slutfördes. I och med förvärvet; kan detta innebära att det inte längre är värt att 
starta upp någon grupp för drift- och underhållsverksamhet. BEFAB skall i och 
för sig, i skrivande stund, fungera som ett eget bolag. Om Peab skulle starta upp 
motsvarande verksamhet blir konkurrensen som skulle uppstå inom koncernen 
inte till någons nytta.  

BEFABs resurser kan däremot användas för just de funktioner som tagits upp. 
Det kommer förmodligen också att bli förmånligare (billigare och enklare) att 
använda BEFAB som underentreprenör för skötselarbeten under garantitid, istället 
för att använda sig av exempelvis NCC Roads. 

Det kanske visar sig att det trots allt finns utrymme för Peab att ta över driften 
för ett ytterområde om BEFAB endast skulle intressera sig för tätortsområdena. 
Det får framtiden utvisa.   
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Bilaga 1 Karta över driftområdenas uppdelning 
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Bilaga 2 Timprislista (à-prislista)   

Á-prislista inkl. entreprenörsarvode    

Arbetsledare tim    .  

Arbetare tim    .  

Pickup (servicebil) med div. utrustning 
exkl. förare tim    .  

Asfaltgryta tim    .  

NXP-massa ton   .  

Vibroplatta 100 kg tim    .  

Vibroplatta 400 kg tim    .  

Spettmaskin inkl. kompressor  tim    .  

Motorkap tim    .  

Grävmaskin typ H7 inkl. förare tim    .  

Grävmaskin typ H3 inkl. förare  tim    .  

Traktorgrävare inkl. förare  tim    .  

Lastmaskin inkl. förare tim    .  

Väghyvel inkl. förare tim    .  

Lastbil 2-axlig inkl. förare tim    .  

Lastbil 2-axlig  kran inkl. förare tim    .  

Lastbil 3-axlig inkl. förare tim    .  

Lastbil 3-axlig  kran inkl. förare tim    .  

Slamsugningsbil  inkl. tippavgift tim    .  

Slamsugningsbil ADR inkl. tippavgift tim    .   
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Gräsklippare inkl. förare:   

Gräsklippare typ 2,0 m åkbar  tim    .   

Gräsklippare typ 1,0 m åkbar tim    .   

Gräsklippare handdriven tim    .  

Traktor m vagn inkl. förare tim    .  

Traktor/grips inkl. förare tim    .  

Traktor med snöblad tim    .  

Traktor med sandskeppa (inkl. sand) tim    .  

Traktor/lastbil med vattentunna tim    .  

Traktor med timmervagn/timmerspel tim    .  

Skogsmaskin typ skotare tim    .  

Sopmaskin liten (citymaskin) tim    .  

Sopmaskin stor (Scherling) tim    .  

Röjsåg, motorsåg, grästrimmer  tim    .  

Upptiningsaggregat tim    .  

Tungt skydd tim   

  


