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Förord 

VTI har på uppdrag av Maskinentreprenörerna kartlagt anläggningssektorns konkurrens i Norge, 

Danmark, England och Tyskland. Därutöver studeras dessa länders åtgärder för att främja små- och 

medelstora företags möjligheter att konkurrera. Resultaten jämförs med situationen i Sverige. 
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Kvalitetsgranskning 

Intern peer review har genomförts 7 november 2016 av Mattias Haraldsson. Johan Nyström har 

genomfört justeringar av slutligt rapportmanus. Forskningschef Mattias Haraldsson har därefter 

granskat och godkänt publikationen för publicering 21 november 2016. De slutsatser och 

rekommendationer som uttrycks är författarnas egna och speglar inte nödvändigtvis myndigheten 

VTI:s uppfattning. 

 

 

 

Quality review 

Internal peer review was performed on7 November 2016 by Mattias Haraldsson. Johan Nyström has 

made alterations to the final manuscript of the report. The research director Mattias Haraldsson 

examined and approved the report for publication on 21 November 2016. The conclusions and 

recommendations expressed are the authors’ and do not necessarily reflect VTI’s opinion as an 

authority. 
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Sammanfattning 

Stimulera konkurrensen i anläggningssektorn – hur behandlas små och medelstora företag i 

våra grannländer? 

av Johan Nyström (VTI), Ivan Ridderstedt (VTI) och Johannes Österström (VTI) 

 

Konkurrensen i den svenska anläggningssektorn beskrivs ofta som bristfällig. Därefter uttrycks inte 

sällan att andra länder har en mer dynamisk marknad med fungerade konkurrens och att Sverige borde 

dra lärdom. Där slutar ofta analysen. Data som stödjer dessa uttalanden och exempel på hur 

marknaderna fungerar lyser med sin frånvaro.  

Föreliggande rapport syftar till att kartlägga konkurrensen på marknaden för vägbyggande i Norge, 

Danmark, England och Tyskland med kvantitativa data. Det görs genom ett så kallat koncentrations-

mått som mäter hur stor den sammanlagda marknadsandelen för de fyra största förtagen är. Resultaten 

kompletteras med en diskussion om ländernas olika marknadsförutsättningar och initiativ för att stärka 

konkurrensen. Analysen utgår från en jämförelse med Sverige genom hela rapporten. Fokus ligger på 

hur möjligheterna för små och medelstora (SME) företag kan förbättra konkurrensen. 

Det mest framträdande resultatet är att Sverige, i jämförelse med de analyserade länderna, har en hög 

koncentration på marknaden för vägbyggande. Baserat på jämförbar statistik gällande marknads-

andelen för de fyra största företagen som bygger vägar, har Sverige en hög koncentration vars 

sammansättning av företag inte förändras mellan åren. England har den högsta koncentrationen men 

till skillnad från Sverige byts de fyra största företagen ut varje år. Utifrån dessa två förhållanden kan 

konstateras att konkurrensen i Sverige är sämre än jämförda länder.  

Ur ett teoretiskt perspektiv är det inte självklart att stärka konkurrensen genom att stimulera SME-

företag i offentlig upphandling. Någonstans finns en avvägning mellan fler entreprenörer genom till 

exempel mindre kontrakt och förlorade stordriftsfördelar i större kontrakt. Givet situationen i Sverige 

med hög koncentration finns det dock sannolikt fördelar med att bryta upp de fyra största företagens 

marknadsmakt.  

Vad kan då göras och hur kan skillnaderna till andra länder förklaras? Norge har av tradition en mer 

påtaglig glesbygdspolitik med starka regionala intressen. Denna politiska kultur skiljer sig från 

Sverige och har sannolikt gynnat mindre företag rent generellt. Mer konkret för att stimulera SME har 

Statens Vegvesende anpassat små kontrakt gällande drift- och underhåll, dock med varierande resultat. 

Beträffande Danmark har kommunerna ett stort ansvar för vägarna i landet. Det medför flera viktiga 

beställare i kombination med Vejdirektoratet. Den senare beställaren arbetar för att stärka 

konkurrensen i sektorn, både genom att locka till sig utländska entreprenörerna men även genom att 

underlätta för SME. Det senare har gjorts genom kombinatoriska upphandlingar som fallit ut med 

goda resultat. Highways England har en hög men ombytlig marknadskoncentration gällande de fyra 

största företagen, där dessa byts ut mellan åren. Till skillnad från de andra länderna i rapporten inriktar 

sig Highways England på att underlätta för mindre företag att vara underentreprenör. Tyskland skiljer 

ut sig genom förbundsländernas självständighet. Det federala Bundesministerium für Verkehr und 

digitale Infrastruktur (BMVI) ansvarar enbart för de största vägarna (Autobahn) medan större delen av 

vägansvaret ligger hos förbundsländerna. Den tyska konkurrenslagstiftningen stipulerar att små 

kontrakt ska upphandlas för att gynna konkurrensen. Förbundsländernas självständighet medför att 

koncentrationsmått för Tyskland som helhet inte finns att tillgå. Lagstiftningen om små kontrakt, 

kompletterat med intervjuer indikerar dock en god konkurrens på den tyska marknaden.  

Det finns således inspiration att hämta för konkurrensfrämjande åtgärder från våra grannländer. 

Trafikverket arbetar dock aktivt med frågan och i det korta perspektivet handlar det om att fortsätta på 

https://de.wikipedia.org/wiki/Digitale_Infrastruktur
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inslagen väg, att både locka utländska entreprenörer till Sverige samtidigt som SME företagens 

förutsättningar underlättas.  
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Summary 

Stimulating competition in the road paving market – how are small- and medium sized firm’s 

treated in Sweden and neighboring countries? 

by Johan Nyström (VTI), Ivan Ridderstedt (VTI) och Johannes Österström (VTI) 

 

The Swedish market for road construction and maintenance is often described as having a problem 

with sufficient competition. Similar countries have more dynamic markets with an adequate number of 

bidders on each contract, the argument goes. However, analysis often ends there, with little or no 

empirical underpinning. 

The aim of this report is to map competition in the road market in Norway, Denmark, England and 

Germany with quantitative data and comparing it to the Swedish case. A concentration ratio, the 

market share of the four largest firms in relation to the whole market, is used as a key indicator. This 

measurement is completed with a comparison between the analysed countries regarding market 

institutions and initiatives to strengthen competition. This discussion is based on interviews with 

representatives of the supplier side. The focus is on the possibility of more firms entering the market, 

especially small and medium sized enterprises (SME).  

The most notable result is that Sweden has a high concentration in the market for roads, compared to 

the other countries. In addition to the high degree of market concentration, the Swedish market 

composition remains the same throughout the investigated period. This is contrasted with England, 

which has the most concentrated market in the sample but where the composition of the four largest 

companies changes over the years. Weighing market concentration and market dynamics together, 

Sweden is found to have less competition than the other analyzed countries. 

From a theoretical standpoint, it is not obvious that it is beneficial to solely promote SME participation 

in public procurement. Making contracts small to enhance competition entails the cost of losing 

potential economies of scale. However, from the high concentration on the Swedish market there is 

potentially a lot to win by breaking up the four largest companies market power.  

A couple of differences between the countries, in terms of policy and tradition relating to market 

composition, are highlighted in the report. Norway has a tradition of strong regional influence and 

policies promoting the countryside. This political culture is likely to have a side effect of stimulating 

small firms in general. Norway also has outspoken SME policies for road-related procurement. For 

instance, The Norwegian Public Roads Administration have adjusted small contracts for maintenance 

contracts to lower barriers for SME participation. The Danish Road Directorate seeks to promote both 

SME and foreign firm participation in their procurement. Allowing combinatorial bidding has been a 

successful strategy for SME involvement. Highways England, which is facing a highly concentrated 

but yet dynamic market, has focused on facilitating SMEs taking the role of sub-contractors. Germany 

is an outlier within the study, given the high degree of independence of its states. The German Federal 

Ministry of Transport and Digital Infrastructure (BMVI) is only responsible for largest roads whilst 

most of the road network is the federal states’ responsibility. However, national competition law 

stipulates that contracts are to be kept small as a measure to facilitate competition. Whilst no market 

concertation statistics have been gathered for Germany, the small contract policy and responses in the 

interviews leads to the impression of adequate competition.  

The Swedish Transport Administration is also working on improving competition, partly by 

encouraging foreign but also SME participation. Insight into how neighboring countries are working 

with same issue, and similar strategies, can serve as useful inspiration.  
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1. Inledning 

Konkurrensen i den svenska bygg- och anläggningsbranschen har länge påtalats vara bristfällig och 

framställs ofta som det stora problemet inom sektorn (se tex SOU 2002:115, prop. 2008/09:35, 

Statskontoret, 2009, SOU 2012:39). Data och forsknings för att understödja detta lyser med sin 

frånvaro, i synnerhet gällande små- och medelstora (SME) företags utmaningar i den svenska 

anläggningssektorn. Majoriteten av alla studier fokuserar på de större företagen. Det är problematiskt 

då flertalet av företagen är mindre. I bygg- och anläggningsbranschen har 94 procent av alla företag 

färre än 10 anställda (Wellhagen 2013). För att skapa en långsiktigt hållbar och produktiv 

anläggningssektor behövs mer kunskap om SME:s förutsättningar. Detta för att hjälpa branschen och 

Trafikverket att anta konkurrensfrämjande åtgärder.  

Inte sällan jämförs den svenska anläggningssektorn med andra länder. Anekdoter om hur bra det är på 

andra sidan en landsgräns är vanliga, men det är svårt att kontrollera sanningshalten i sådana 

påståenden. Syftet med föreliggande studie är att kartlägga konkurrensen gällande vägsektorn i Norge, 

Danmark, England och Tyskland samt initiativ för att stärka den utifrån ett SME-perspektiv. Analysen 

avser att, i den mån det är möjligt, redovisa kvantitativa beskrivningar (koncentrationsmått) i de olika 

länderna. Därutöver kompletteras analysen med vilka trender och frågeställningar gällande konkurrens 

som diskuteras i de olika länderna. Studien fokuserar särskilt på innebörden av, och förutsättningar 

för, SME:s; aspekter av konkurrens vid offentlig upphandling som ofta påtalas men sällan studeras. 

Studien utgår från ett antal intervjuer med representanter för de små och medelstora företagen i 

respektive land, se bilaga 1. Intervjuerna kompletteras med statistik och litteraturgenomgångar för att 

ge en så rättvisande bild som möjligt. Urvalet av länder har gjorts i samråd mellan VTI och 

Maskinentreprenörerna. Urvalet syftar till att täcka in länder i Sveriges närhet som omfattas av 

lagstiftning som är anpassad till EU för att viss jämförbarhet ska kunna uppnås i analysen.  

Det inledande kapitlet ämnar ge en fördjupad bakgrund om SME och det konkurrensbegrepp som 

tillämpas i den jämförande kartläggningen. Konkurrenssituationen präglas inte enbart av antalet 

företag utan även deras karaktäristik, relativa marknadsandelar och marknadskoncentrationen. 

Utgångspunkt tas i den bredare forskningen om SME då forskningen om kombinationen SME och 

offentlig upphandling är mer begränsad. Nästkommande avsnitt inleds med en kortare beskrivning av 

den svenska anläggningssektorn, för att därefter presentera de utvalda länderna. Länderna jämförs 

därefter med särskilt fokus på vad Sverige skulle kunna lära. Sista kapitlet konkluderar.  
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2. SME och offentlig upphandling 

Europeiska kommissionen publicerade 2003 en rekommendation om definitioner för mikro-, små-, och 

medelstora företag (2003/361/EC) vilka fortfarande tillämpas inom den Europeiska unionen 

(Thomassen et al., 2014). I Tabell 1 presenteras tröskelvärdena för denna storleksklassificering. 

Utifrån dessa definitioner är SME (små och medelstora företag) organisationer med mindre än 250 

anställda och som antingen har en total omsättning som inte överstiger 50 miljoner euro eller en 

balansräkning som inte överstiger 43 miljoner euro. Om mer än 25 procent av ett företag ägs av ett 

annat företag ses det inte längre som autonomt och klassificeringen gäller då istället för hela den 

gruppen av företag. Därtill klassas företag med ett statligt ägande om mer än 25 procent vanligtvis inte 

som SME.  

Tabell 1. Definitioner av storleksklasser på företag. 

Storleksklass Antal anställda Försäljning, € eller Balansräkning, € 

Mikro < 10 ≤ 2 miljoner  ≤ 2 miljoner 

Små < 50 ≤ 10 miljoner  ≤ 10 miljoner 

Medelstort < 250 ≤ 50 miljoner  ≤ 43 miljoner 

Källa: 2003/361/EC 

2.1. Stora kontra små företag: Förändring över tid 

Inom nationalekonomisk forskning har upphovet till, och betydelsen av, företags storlek och 

marknaders sammansättning varit ständigt närvarande frågor sedan disciplinens vagga. Fram till slutet 

av 1900-talet fanns det inom forskningen en tyngdpunkt mot stora företag samt avvägningen mellan 

effektivitetsvinster från stordriftsfördelar och välfärdsförluster till följd av monopolistisk prissättning. 

Tre framstående texter i denna forskningsfåra är artikeln ’Economies as an Antitrust Defense: The 

Welfare Trade-offs’ av Williamson (1968) och boken ’The Visible Hand’ av Chandler (1977). 

Texterna behandlar hur dåvarande teknologier gav stora företag effektivitetsfördelar och hur detta 

kunde hanteras, både på företagsnivå och av staten. Audretsch och Thurik (2001) beskriver att det 

sedan har skett ett skifte, både inom forskningen och i den faktiska ekonomin. Skiftet är från stora 

företags dominans och hög marknadskoncentration i vad de benämner som en managementekonomi 

till en ökande betydelse av små företag och mer dynamiska marknader i vad de benämner som den 

entreprenöriella ekonomin.  

Under 1950- och 1960-talet tog det cirka två decennier innan en tredjedel av Fortuna 500-företagen1 

hade ersätts med nya företag. Samma process tog endast ett decennium under 1970-talet och fem år 

under 1980-talet. Parallellt med den ökade dynamiken bland de stora företagen, förändrades 

fördelningen av var nya arbetstillfällen skapades. Mellan 1987 till 1992 kom företag med färre än 500 

anställda att bidra till hela nettoökningen på 5,8 miljoner nya jobb i USA samtidigt som antalet 

arbetstillfällen i större företag minskade med 2,3 miljoner (Audretsch, 1995). Under samma period 

skedde en motsvarande förändring även i England och många andra industriellt utvecklade länder 

(Storey, 1994; Robson och Gallagher, 1994). Utvecklingen har sedan dess fortsätt mot en ökad 

omfattning och betydelse av små företag. I EU finns idag omkring 21 miljoner SME registrerade vilket 

är ungefär 99 procent av det totala antalet företag (Eurostat, n.d.). Även sett till omfattningen av deras 

ekonomiska aktivitet är SME en betydande del av ekonomin. De står för cirka två av tre arbetstillfällen 

inom den privata sektorn i EU och bidrar till mer än hälften av Europas BNP (Eurostat, n.d.). 

                                                      

1 USAs 500 största företag 
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2.2. SME:s effekter och hinder  

Parallellt med den ökade omfattningen och betydelsen av SME i många länders ekonomier har 

omfattningen av policys som syftar till att förbättra förutsättningarna för SME ökat markant. I England 

överstiger utgifterna för statliga insatser riktade till små företag, anslaget till universiteten (Storey, 

2008). I praktiken innebär stödinsatserna för SME en motkraft mot hög marknadskoncentration och 

befintliga företags dominans. Statliga ingrepp i marknaden motiveras, principiellt, med att de löser ett 

marknadsmisslyckande, och policys riktade mot SME:s är, generellt, motiverade med att SME har en 

särskild innovationsförmåga som ger upphov till positiva externaliteter, och att SME mindre storlek 

och kapacitet begränsar deras affärsmöjligheter och tillgång till kapital. 

Idag trycker den akademiska litteraturen på att små respektive stora företag bidrar med olika typer av 

innovationer. Stora företag kan sprida ut kostnader för innovationsprocesser, så som FoU, på större 

försäljningsvolymer, men de har svaga incitament (Cohen och Klepper, 1992) och begränsad förmåga 

(Henderson och Clark, 1990; Christenson, 2000) att lansera innovationer som är utanför deras 

existerande verksamhet. Därför antas stora företag främst ge upphov till inkrementella innovationer av 

tjänster och produkter som redan finns, och kanske främst innovationer kopplade till interna processer 

och produktion. När nya företag startas, med en ny sammansättning av resurser, skapas nya banor av 

möjligheter som kan leda till mer radikala innovationer (Audretsch och Thurik, 2001). Mindre företag 

har generellt incitament nyttja sådana möjligheter för att ta marknadsandelar från större företag och 

etablera sig på en marknad. Cohen och Klepper (1992) beskriver det som att en bransch med många 

små företag ökar chansen för en större mångfald av innovationsprocesser varav vissa leder till positiva 

externaliteter, det vill säga en positiv samhällseffekt som överstiger företagets egen avkastning av 

innovationen. Små och medelstora företag har även hävdats ge upphov till positiva externaliteter i 

form av jobbskapande, inte minst för ekonomiskt utsatta regioner eller befolkningsgrupper (Storey, 

2003).  

Utöver att mindre företag har särskilda egenskaper som kan vara till deras fördel, finns det även en 

omfattande akademisk litteratur om marknadsmisslyckanden som begränsar såväl nivån av 

nyetablerade företag som mindre företags framgång på marknaden. Många av de 

marknadsmisslyckanden som nämns i relation till mindre företag kan kopplas till asymmetrisk 

information; att aktörer har tillgång till olika mycket information. Storey (2003) listar tre centrala fall 

av asymmetrisk information som bidrar till att (1) antal av nya företag och (2) besluten i ledningen av 

företag blir suboptimala ur ett samhällsperspektiv, samt (3) att små företag begränsas från kapital till 

följd av att långivare överskattar risk: 

1. Individer har begränsad förmåga att bedöma vilken avkastning de kan få av att starta ett företag. 

2. Ägare av små företag har begränsad förmåga, eller kapacitet, att bedöma hur olika val påverkar 

företagens avkastning. 

3. Det är särskilt krävande för långivare att bedöma risk vid utlåning till små företag. 

Givet att marknadsmisslyckanden identifieras är det fortfarande inte säkert att statlig intervention är 

berättigad. För att en statlig intervention ska vara berättigad krävs att den positiva välfärdseffekter 

kvarstår efter att den totala kostnaden för insatsen tagits med i beräkningen. I den kanske mest 

inflytelserika texten om små företag, åtminstone i ett europeiskt perspektiv, ’Understanding the Small 

Business Sector’ av Storey (1994) hävdas det att få, eller inga, dåvarande SME-policys i Europa 

utvärderades med nettoeffekten som utgångspunkt. Utöver att sammanställa kostnaderna för en 

intervention är det vid en utvärdering även av central betydelse att separera ut hur stor del av den 

eventuella välfärdseffekten som kan tillskrivas insatsen. Om små företag har särskilda egenskaper som 

är till deras fördel så kommer dessa att utnyttjas även utan intervention (Storey, 1982).  
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2.3. SME i upphandling 

Offentlig upphandling utgör en betydande andel av rika länders statliga budgetar och även av den 

totala ekonomiska aktiviteten i dessa länder. I OECD-länder uppgår offentlig upphandling i 

genomsnitt till 30 procent av den statliga budgeten och 12 procent av ett lands BNP (OECD, 2015). 

Det finns omkring 250 000 upphandlande myndigheter enbart i EU (EU, n.d.). Inom politiken förs det 

ofta fram att det skulle kunna finnas samhällsvinster i att SME-företag vann fler upphandlingar.  

Mellan år 2009 och år 2013 inom EU vann SME-företag 56 procent av upphandlingarna över 

tröskelvärdet men endast 29 procent av dessa upphandlingars värde (Thomassen et al., 2014).2 

Statistiken om upphandlingar under tröskelvärdet i EU är mer begränsad men SME beräknas ha vunnit 

ca 59 procent av det totala upphandlade värdet i dessa upphandlingar mellan åren 2009 till 2011 

(Thomassen et al., 2014). Små och medelstora företag är alltså redan betydande aktörer i offentlig 

upphandling i Europa, i synnerhet vid upphandlingar av mindre kontrakt 

I både USA och Japan tillämpas en positiv särbehandling gentemot SME i offentlig upphandling 

utifrån explicita mål (Nakabayash, 2013). Den statliga myndigheten för småföretagande i USA, Small 

Business Administration, rekommenderar de flesta federala myndigheter att upphandla minst 23 

procent av sitt upphandlade värde från små företag. Enligt den federala uppköpsregleringen ska 

kontrakt som understiger 100 000 amerikanska dollar automatiskt vara reserverade för små företag. I 

linje med detta uppgick exempelvis USA:s transportdepartements årliga inköp från små företag 45 

procent av departementens årliga utgifter år 2005. Även i Japan finns ett mål angående andelen av 

myndigheters utgifter som riktas mot SME.3 Detta mål var cirka 50 procent år 2007. Enligt 

Nakabayashi (2013) uppnås dessa mål nästan varje år i både USA och Japan. Liknande former av 

positiv särbehandling förekommer även i många andra länder, exempelvis Indien, Kanada och 

Sydafrika (Morand, 2003).  

I EU är det enligt direktiv 2004/18/EC inte tillåtet med någon form av särbehandling vid offentlig 

upphandling. Detta gäller även företag av en viss storlek och således är det inte möjligt att, 

exempelvis, enbart tillåta anbud från SME-företag. Däremot finns det i direktivet en explicit 

rekommendation om att upphandlande myndigheter i EU bör främja SME:s genom att skapa 

förutsättningar för användning av underentreprenörer (artikel 32 i 2004/18/EC). 

2.3.1. SME:s effekter och hinder i upphandling 

Huruvida nuvarande nivåer av SME-företags framgång i offentlig upphandling är optimala, och om de 

politiska insatserna som förekommer för att öka SME-företags framgång är samhällsekonomiskt 

befogade, beror på vilka hinder och eventuella marknadsmisslyckanden som förekommer. Inom 

litteraturen kring offentlig upphandling lyfts två aspekter fram som särskilt problematiska beträffande 

SME-företags möjligheter att delta och lämna konkurrenskraftiga anbud, nämligen 

1. omfattande och komplex administration 

2. stora kontrakt. 

Empiriska studier har funnit att SME-företag upplever de administrativa kringaktiviteterna som ett 

centralt hinder för att delta i upphandlingar (MacManus, 1991; Fee et al, 2002; Loader, 2007; 

                                                      

2 Upphandlingar över tröskelvärdet ska följa EU-lagstiftning och vara öppna för anbud från andra EU-länder. 

Tröskelvärdet för upphandling av varu- och tjänstekontrakt är 135 000 euro för centrala statliga myndigheter och 

209 000 euro för övriga myndigheter. Tröskelvärdet för byggentreprenadkontrakt är 5 225 000 euro för alla 

myndigheter (EU, n.d.). 

3 Enligt Nakabayashi (2013) innebär lagen Ensuring Opportunities for the Procurement of Receiving Orders 

from Government att myndigheter uppmanas reservera vissa upphandlingar för SME för att nå detta mål. 
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Thomassen et al., 2014) och att SME-företag som uppfattar sig ha begränsade resurser inom 

exempelvis juridiskt kunnande och administration också i lägre grad deltar i upphandlingar 

(Karjalainen och Kemppainen, 2008). Små och medelstora företag har generellt inte specialiserade 

administrativa avdelningar i samma utsträckning som större företag (Storey, 1994). Studien av Uyarra 

et al. (2014), baserad på intervjuer med 800 företag som levererat statliga kontrakt upphandlade i 

England under 2010, visar att små företag upplever att kvalifikationskraven är så omfattande, och 

nivån av återkoppling från upphandlare så låg, att de begränsar möjligheterna för små företag. 

Möjligen finns det en koppling mellan detta och att Karjalainen och Kemppainen (2008) finner att 

elektroniska upphandlingssystem, som förenklar anbudsgivares tillgång till information och kontakt 

med upphandlaren, ökar SME-företags deltagande i upphandlingar. 

Vid offentlig upphandling är kontrakten ofta stora och det är vanligt förekommande att flera mindre 

projekt buntas ihop till ett större kontrakt för att minska den administrativa bördan för upphandlaren 

(Clark och Moutray, 2004). SME-företag har per definition mindre kapacitet än större företag och kan 

på så vis hindras från att delta på liknande villkor (Bovis, 1998; Morand, 2003). De empiriska 

studierna av Marion (2007) respektive Krasnokutskaya och Seim (2011) om upphandling av vägarbete 

i Kalifornien visar på att små företags kostnader för att delta i dessa upphandlingar ökar mer än 

proportionerligt med kontraktets storlek. Vid stora kontrakt blir små företags anbud mindre 

konkurrenskraftiga och färre små företag finner det vara värt att delta, enligt resultaten i dessa studier. 

Detta kan ställas mot att studierna även finner att stora företags kostnader för att delta istället minskar 

med kontraktsvärdet och att deras deltagande är ungefär samma oavsett kontraktens storlek. Detta 

överensstämmer med resultaten i genomgången om SME-företags deltagande och framgång i offentlig 

upphandling i EU av Thomassen et al. (2014), där det framgår att SME-företag var betydligt mer 

framgångsrika i upphandlingar av mindre kontrakt. Mikroföretag är som mest framgångsrika vid 

kontrakt under 100 000 euro och små företag vid kontraktsvärden mellan 30 000 och 300 000 euro. 

Medelstora företag har en stabil marknadsandel upp till kontraktsvärden om 5 miljoner euro 

(Thomassen et al., 2014). 

Forskningen om möjliga positiva externaliteter av att offentlig sektor upphandlar från SME-företag är 

mer begränsad. I främst myndighetsrapporter (e.g. OGC och Small Business Service, 2005; Glover, 

2008), men även i viss utsträckning inom akademisk litteratur (e.g. Reed et al., 2005), har det förts 

fram att de positiva externaliteter som identifierats hos SME-företag i allmänhet, så som innovations-

kraft, jobbskapande och ökad konkurrens, är av relevans även i offentlig upphandling. Det finns dock 

en tydlig avsaknad av empiriska bevis gällande detta, och av de empiriska studierna är flera (e.g. 

Loader, 2007) baserade på intervjuer och enkätundersökningar där generaliserbarheten bedöms vara 

låg.  

2.4. Sammanfattning av forskningsöversikt 

Sett till flera centrala aspekter har den ekonomiska betydelsen av SME-företag ökat markant sedan 

slutet av 1960-talet. Företag inom denna storlekskategori står idag för majoriteten av alla nuvarande 

arbetstillfällen inom privat sektor och för i princip alla nya arbetstillfällen som skapas.4  

Den akademiska litteraturen pekar på flera marknadsmisslyckanden kopplade till asymmetrisk 

information. Dessa kan begränsa uppstarter av nya företag och SME-företags tillväxt, samt positiva 

externaliteter från SME:s potentiella innovations- och konkurrenseffekter. I linje med detta 

förekommer många och omfattande statliga insatser riktade mot SME. Effekterna av dessa insatser 

saknar dock ordentliga empiriska belägg. 

                                                      

4 Nya arbetstillfällen skapas även i stora företag men där förloras även så många arbetstillfällen att det inte sker 

någon nettoökning. 
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Även i offentlig upphandling utgör SME-företag en betydande del av marknaden. Det finns dock 

argument för att det inom upphandling förekommer förhållande som hindrar dem från att delta och 

vinna upphandlingar. Stora kontrakt och omfattande administration är två av de aspekter som främst 

har lyfts fram som hinder för SME-företag. I flera utomeuropeiska länder tillämpas kvantitativa mål 

om andelen av offentligt upphandlade kontrakt som ska tilldelas mindre företag.  

Det finns ett tydligt underskott på generaliserbar empiri om vad som påverkar SME-företags 

deltagande och framgång i upphandlingar, vad de har för effekter, och om nettoeffekten av statliga 

insatser med avsikt att främja SME-företag i upphandling. Det framstår, inte minst, finnas ett intresse 

för studier om den eventuella avvägningen mellan SME-företags potentiella innovations- och 

konkurrenseffekter och transaktionskostnaderna av att upphandla mindre fast fler kontrakt.  
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3. Anläggningssektorn i Europa från ett SME perspektiv 

Föreliggande kapitel ämnar ge en översiktlig bild av hur marknaden för vägbyggen ser ut i Norge, 

Danmark, England och Tyskland. Gemensamt för länderna är att deras större beställare av 

väginfrastruktur lyder under EU direktiv om offentlig upphandling.5 

Fokus i kapitlet ligger på konkurrensen och hur ansvarig myndighet arbetar med marknadsfrämjande 

åtgärder. Konkurrensen mäts främst med ett koncentrationsmått, där de fyra största företagens 

marknadsandelar gällande vägarbeten summeras. De fyra största företagen utgör en naturlig brytpunkt 

i den svenska statistiken, då det sker ett stort hopp till det femte största företaget. Därmed lämpar sig 

detta mått för att jämföra med Sverige. Avsnittet inleds med en bakgrundbeskrivning av den svenska 

marknaden.  

3.1. Sverige 

Det svenska vägnätet utgörs av 217 000 km väg samt ett stort antal skogsvägar. Trafikverket ansvarar 

för de statliga vägarna som utgör 45 procent av vägnätet, se tabell 2. 

Tabell 2. Sveriges vägnät. 

Vägkategori Väglängd, km 

Statliga vägar 98 500 

Kommunala gator och vägar 42 200 

Enskilda vägar med statsbidrag 76 300 

Källa: Trafikverket (2016). 

Marknaden för anläggningsarbeten i Sverige är omfattande och uppskattades till 100–110 miljarder 

kronor år 2014, ungefär 3 procent av BNP (Sveriges Byggindustrier 2015).6 Anläggningsmarknaden 

inkluderar mer än bara vägbyggande.7 Beställarna på den svenska marknaden utgörs av ca 60 procent 

privata beställare (Sveriges Byggindustrier 2015). Privata beställare av anläggningsprojekt inkluderar 

bl.a. energibolag som bygger vindkraftsparker, vägföreningar, gruvor och telekomföretag som 

upprättar infrastruktur och industriföretag som bygger anläggningar. Resterade utgörs primärt av 

kommuner och Trafikverket som bygger och underhåller infrastruktur. 

Fokus i denna studie är vägsektorn. I Sverige är Trafikverket den enskilt största beställaren på 

anläggningsmarknaden och av vägarbete. Trafikverket har sedan sitt bildande 2010 haft som uppdrag 

att stärka konkurrensen och en ambition att underlätta för SME. Utvecklingen för koncentrationen på 

marknaden ses i tabell 3. 

                                                      

5 Direktiv 2014/24/EU ska upphävande av direktiv 2004/18/EG. 

6 Uppskattningen är baserad på specialbeställd data från Nationalräkenskaperna utifrån NR:s branschindelning 

BrKv. BrKv är inte SNI men det finns ett tydligt samband. 

7 EU:s näringsgrensstandard NACE klassificerar anläggningsarbeten enligt kod 42, vilken omfattar följande 

verksamheter: ”nybyggnad, reparation, tillbyggnader och ombyggnader, uppförandet av ej egentillverkade 

monteringsfärdiga konstruktioner på plats och även byggnader av tillfälligt slag. Här omfattas stora 

konstruktioner såsom motorvägar, gator, broar, tunnlar, järnvägar, flygfält, hamnar och andra 

vattenkonstruktioner, bevattningssystem, avloppssystem, industrianläggningar, rörledningar och elledningar, 

idrottsanläggningar o.d.” 
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Tabell 3. Trafikverkets fyra största leverantörer inom investeringar samt drift och underhåll: Andel av 

totalt kontraktsvärde. 

Leverantör 2012 2013 2014 

Svevia 21 % 20 % 20 % 

Peab 15 % 13 % 13 % 

NCC 12 % 14 % 13 % 

Skanska 9 % 10 % 10 % 

Total andel för de fyra största 58 % 57 % 56 % 

Källa: Trafikverket 2015 

Tabell 3 inkluderar både investering samt drift och underhåll (DoU). Delas de upp, kan ses att 

koncentrationen är högre för DoU än för investering, se bilaga 2. Värt att notera från tabell 3 är att de 

fyra största företagen inte byts ut mellan år 2012–2014 och att andelen för de fyra största är stabil.  

Följande avsnitt avser att jämföra den svenska marknaden med situationen i Norge, Danmark, England 

och Tyskland. Utöver koncentrationsmått berörs även de nationella diskussionerna om SME och 

eventuella initiativ för att stärka SME:s. 
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3.2. Norge 

Det norska vägnätet består av 96 000 kilometer väg fördelat på riksvägar, fylkesvägar och kommunala 

vägar (NVF 2014), se tabell 4. Det norska landskapet är kuperat och vägnätet utmärks därför av många 

tunnlar och färjor. Den sammanlagda tunnellängden i Norge är över 750 km (Statens Vegvesen 2006). 

Tabell 4. Vägnätet i Norge. 

Vägkategori Väglängd, km 

Riksvägar 11 000 

Fylkesvägar 45 000 

Kommunala vägar 40 000 

Källa: NVF 2014 

På riks- och fylkesvägarna har Statens Vegvesen ansvar för att sköta investeringar och underhåll, 

vilket sker genom upphandling. Finansieringen av underhållet på fylkesvägarna kommer dock från 

respektive fylke, som är 19 till antalet. Statens Vegvesen sköter således all upphandling av arbeten på 

riks- och fylkesvägarna men finansierar enbart riksvägarna. Gällande de kommunala vägarna ansvarar 

landets 428 kommuner för upphandling, finansiering, investeringar och underhåll. 

Utöver Statens Vegvesen och kommunerna finns sedan 1 januari år 2016 Nye Veier AS som en 

offentlig beställare av väginfrastruktur. Den nya aktören är ett statligt ägt företag med syfte att avlasta 

Statens Vegvesen från de stora projekten. Finansieringen för dessa stora projekt ska komma från både 

statliga anslag och vägavgifter (sk. bompeng) men offentlig-privat-samverkan (OPS) ska nyttjas.  

Inrättandet av Nye Veier ASs framtida effekt på konkurrensen är tudelad. Stora projekt kan locka fler 

utländska företag samtidigt som det blir svårare för SME att vinna kontrakt (Samfunnsøkonomisk 

analyse (2016), 2016).  

Koncentrationen på marknaden de senaste åren har sett ut enligt följande, tabell 5. 

Tabell 5. Statens Vegvesens fyra största leverantörer inom investeringar samt drift och underhåll: 

Andel av totalt kontraktsvärde. 

Leverantör 2013 2014 2015 

Veidekke Entreprenør/Industri 13% 10% 11% 

Mesta 11% 12% 10% 

NCC Construction/Roads 8% 9% 10% 

AF Gruppen Norge 6%   

Hæhre Entreprenør  6%  

Skanska Norge   5% 

Total andel för de fyra största 39% 37% 37% 

Källa: Statens Vegvesen (2016) 

År 2015 hade de fyra största företagen 37 procent av den samlade marknaden för investeringar, 

underhåll och drift på vägarna. Av dessa fyra företag är det de tre största som har en ungefär likvärdig 

position på marknaden. Av jämförelsen mellan de tre åren framgår att positionen som det största 

företaget i landet har förändrats, då Mesta med 12 procent av marknaden var störst år 2014, men 

Veidekke var största företag på marknaden 2013 och 2015. Dessutom har positionen som 4:e största 

företag besuttits av olika företag samtliga tre år.  
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3.2.1. Läget på marknaden 

I Norge har det under många år bedrivits en politik med ambition att gynna SME:s. Uppstarten av Nye 

Veier AS kan dock ses ett motsatt initiativ som att det gynnar större företag, vars stora projekt har 

handlats upp inom större kontrakt (Samfunnsøkonomisk analyse, 2016). MEF ser en risk i att SME 

kommer missgynnas framgent. Detta kan möjligen också hänga samman med den stegvisa övergången 

mot, allt annat lika, mer riskfyllda totalentreprenader. Statens Vegvesens mål är att nå 20 procent 

totalentreprenad till år 2020 (Statens Vegvesende, 2015). Nedanstående tabell 6 visar hur fördelningen 

av kontraktsstorlekar och antal budgivare såg ut inom olika kontraktsstorlekar hos Statens Vegvesen 

2014 och 2015.  

Tabell 6. Fördelning kontraktsstorlek Statens Vegvesen 2014–2015.  

 2014 2015 

Kontraktsstorlek Antal 
Samlat värde 

(miljoner NOK) 
Genomsnittligt 
antal budgivare 

Antal 
Samlat värde 

(miljoner NOK) 
Genomsnittligt 
antal budgivare 

Under 2 miljoner 36 53 3,2 72 83 3,5 

2-9 miljoner 166 819 4,1 187 946 4,6 

10-29 miljoner 134 2 304 4,2 94 1 616 5,5 

30-59 miljoner 41 1 620 4,2 31 1 221 6,4 

60-99 miljoner 12 927 4,8 15 1 177 7,2 

100-499 miljoner 40 8 827 4,5 22 4 677 5,4 

500-999 miljoner 2 1 393 6,0 2 1 360 5,5 

1 miljard eller mer 4 4 759 5,0 3 4 924 6 

Källa: MEF (2015) och MEF (2016) 

Tabell 6 pekar på att det finns två särskilt tunga kategorier, dels riktigt stora kontrakt över en miljard 

och dels kontrakt på mellan 100 och 499 miljoner kronor. När det gäller antal kontrakt är den 

vanligaste storleken kontrakt på 2–9 miljoner, som enbart utgör ca 4 (2014) respektive 6 (2015) 

procent av hela marknaden. De allra minsta kontrakten under 2 miljoner som kanske är lämpade för 

SME företagen utgör en mycket liten del av marknaden.  

Det genomsnittliga antalet budgivare är på en något högre nivå under 2015 i förhållande till 2014, 

även om underlaget är för litet för att urskilja någon trend. MEF anser själva att konkurrensen på 

marknaden är relativt hård, och att den sett över tid har ökat en del. 

I kontrast till Sverige (se bilaga 2) är variationerna mellan investering och drift- och underhålls-

marknaden större i Norge (se bilaga 3). Exempelvis innehar Mesta nästa 30 procent av marknaden för 

drift och underhåll, men är inte en av de större på investeringssidan. På drift och underhållssidan 

uppger MEF att konkurrensen varit lite sämre än på investeringssidan. Ett sätt att försöka åtgärda den 

situationen har varit att pröva nya kontraktsformer i fyra driftområden. Testet har gått ut på att dela 

upp driftområdena i ett flertal kontrakt. Uppdelningen har gjorts både i fler delområden och i fler olika 

underhållsaktiviteter. Ett av testområdena (Setesdal) har sammantaget 45 olika kontrakt. 

Utvärderingen av försöken ger dock inte entydiga svar huruvida mindre kontrakt är bättre. I 

förhållande till ordinarie driftskontrakt har försöken gett både kostnadsökningar och -minskningar. Det 

samma gäller kvalitetsutvecklingen (Dovre, 2015) 

När det gäller konkurrens från utländska företag menar företrädare för MEF att detta var en central 

fråga för regeringen för ca 2–3 år sedan. I dagsläget har regeringen dock mindre fokus på denna fråga. 

I Norge har Närings- och handelsdepartementet tagit fram en generell strategi för att stimulera SME:s. 

Strategin pekar på att Norge har valt en annan avgränsning för vad som är en SME, där enbart företag 

med högst 100 anställda ingår i begreppet (jämfört med 250 enligt den europeiska definitionen). 
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Regeringens strategi innehåller bland annat åtgärder för att förenkla regler och byråkrati, undantag 

från revisionsplikten för de minsta företagen, förenklingar genom digitalisering av olika myndighets-

kontakter m.m. Det finns inga tydliga uttalade kvantitativa mål för SME:s roll på marknaden. Vid 

intervju med företrädare för MEF var denna strategi inte något som omnämndes specifikt från 

organisationens sida.  

3.2.2. Sammanfattning 

I Norge finns en lång tradition av glesbygdspolitik som sannolikt även har gynnat SME:s. Det finns en 

generellt sett god konkurrens på marknaden, och fokus vad gäller att attrahera utländska bolag bedöms 

på senare tid minskat. 
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3.3. Danmark 

Det danska vägnätet är indelat i statliga och kommunala vägar. På de statliga vägarna har 

Vejdirektoratet ansvar för investering och underhåll, medan kommunerna ansvarar för sina egna vägar. 

I Danmark har kommunerna en framträdande roll som beställare av väginfrastruktur. Detta står i 

kontrast till Sverige och Norge som har stora statliga beställare. Av det danska vägnätet på 74 496 km, 

ansvarar Vejdirektoratet enbart för ca 5 procent, se tabell 7 

Tabell 7. Ansvariga för det danska vägnätet 2016 

Väghållare Väglängd, km 

Vejdirektoratet 3 842 

Kommuer 70 654 

Källa: Vejdirektoraret (2016a) 

Frågan om ansvarsfördelningen för vägnätet påverkas i Danmark också av att flera av landets största 

och mest kostsamma projekt genomförs inom ramen för statliga konsortier som bygger och sedan äger 

dessa investeringar. Detta gäller för Stora Bält-förbindelsen, Öresundsbron och för den påbörjade 

Fehmarn Bält-förbindelsen. Vidare betalas delar av investerings- och underhållskostnaderna på dessa 

projekt via avgifter. De statliga konsortierna ägs sin tur av det statliga holdingbolaget Sund & Bælt 

som ansvarar för den övergripande styrningen av konsortiernas verksamhet. När det gäller långsiktigt 

underhåll av dessa förbindelser är konsortierna ansvariga för att upphandla detta. 

Sett till utgifterna för investeringar och underhåll blir Vejdirektoratets ansvar något större än om bara 

km väg avses, se tabell 8. Det beror på att Vejdirektoratet ansvara för vägar med tyngre trafik. Tabell 8 

pekar också på att andelen av utgifterna som har gått till de statliga vägarna har sjunkit med cirka 9 

procentenheter mellan 2012 och 2014 medan kommunerna har satsat mer.  

Tabell 8. Fördelning av utgifter mellan olika vägtyper 

Vägkategori 2012 2013 2014 

Statliga vägar 35 % 30 % 26 % 

Kommunalavägar 65 % 70 % 74 % 

Källa Vejdirektoraret (2016b) 

Trots Vejdirektoratets relativt låga ansvarsgrad för vägnätet som helhet, utgör de fortfarande en enskilt 

stor beställare på den danska marknaden. Koncentrationen för deras leverantörer gällande investering 

och DoU återges i tabell 9. 

Tabell 9. Vejdirektoratets fyra största leverantörer inom investeringar samt drift och underhåll: Andel 

av totalt kontraktsvärde 

Leverantör 2013 2014 2015 

M.J. Eriksson A/S 13 % 14 % 12 % 

Arkil A/S 10 % 9 % 9 % 

Barslund 5 % 4 % 4 % 

Colas Danmark A/S 5 %   

Eriksson-Züblin JV  5 %  

MT Højgaard A/S   4 % 

Total andel för de fyra största 33 % 32 % 29 % 

Källa: Vejdirektoraret (2016c) 
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I Danmark har de tre största företagen haft en relativt stabil position under 2013-2015. När det gäller 

det fjärde största företagen på marknaden kan det från tabell 9 noteras att det inte är samma företag 

som innehar dessa positioner varje år. Sammanhållet har de fyra största företagen runt 30 procent av 

marknaden.  

3.3.1. Läget på marknaden 

I intervjuerna uppges att Vejdirektoraret försöker stärka konkurrensen för sina kontrakt genom att 

locka utländska entreprenörer att lägga anbud. Representanter från Vejdirektoraret har besökt andra 

länder för att marknadsföra den danska vägmarknaden.  

Samtidigt har Vejdirektoraret även arbetat med att underlätta för SME-företagen att komma in på 

marknaden. Den 1:a januari 2016 kom en ny upphandlingslagstiftning som har för avsikt att underlätta 

för SME-företagen. I den nya lagstiftningen finns skrivningar om att överväga om kontrakt kan delas 

upp och även stärka underentreprenörers rättigheter om att bli informerade från huvudentreprenörerna 

(Vejdirektoratet, 2015). 

Således arbetar Vejdirektoratet både med att locka nya utländska entreprenörer till den danska 

marknaden och att underlätta för SME-företagen. Ett konkret initiativ för att tillfredsställa både större 

och mindre företag som Vejdirektoratet provat är kombinatorisk upphandling.  

Kombinatorisk upphandling innebär att en entreprenör kan lämna anbud både på enstaka delar av och 

kombinationer av kontraktet. Fördelen är att små effektiva företag kan lämna anbud på de kontrakt 

som passar dem, samtidigt som företag med eventuella skalfördelar kan nyttja dessa genom ett 

konkurrenskraftigt anbud för alla kontrakt  (se exempelvis Lunander och Lundberg, 2012). I slutändan 

upphandlas de kontrakt som ger den lägsta totala kostnaden, vilket kan vara små uppdelade kontrakt 

eller ett stort kontrakt.  

Vejdirektoratet har testat kombinatorisk upphandling för drift, underhåll och vinterväghållning. En 

utvärdering av vinterväghållningen visar att konkurrensen från SME-företagen kan stärkas med 

kombinatorisk upphandling (Lunander, 2013).  

3.3.2. Sammanfattning 

I Danmark spelar kommunerna en större roll än i Sverige. Vejdirektoratet är dock fortfarande en 

enskilt stor beställare på marknaden. Myndigheten jobbar aktivt med att stärka konkurrensen i sina 

upphandlingar. Det sker på två fronter, både genom att locka utländska entreprenörer men även 

underlätta för SME-företag. Ett konkret och tillsynes framgångsrikt initiativ för att stärka 

konkurrensen mot SME-förtagen, har varit kombinatorisk upphandling.  
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3.4. England 

Det brittiska vägnätet är indelat i statliga vägar (s.k. trunk roads) och övriga vägar. Därutöver är 

vägnätet också indelat i fem olika klasser beroende på vägstandard och storlek. Ansvaret för de statliga 

vägarna innehas av de nationella väghållarna i respektive del av Storbrittanien; Highways England 

(England), Transport Scotland (Skottland), the Welsh Government (Wales) och Transport NI 

(Northern Ireland). På lokal nivå sköts vägarna av de lokala väghållarna i respektive kommun. 

Tabell 10. Ansvariga för det brittiska vägnätet samt olika vägtyper. 

Väghållare Vägtyp Väglängd, km Totalt per väghållare, km 

Statliga väghållare* Motorväg 3 612  

  Riksväg 8 478 12 090 

Lokala väghållare Motorväg 41  

 Riksväg 38 298  

 B-väg 30 286  

 C-väg 84 362  

  Mindre väg 230 626 383 613 

* Highways England, Transport Scotland, Welsh Assembly 

Källa: DfT 2016 

Det brittiska vägnätet utgörs endast till 3 procent av statliga vägar, resterande delar av vägnätet sköts 

av de lokala väghållarna. Trots detta gick år 2012 42 procent av utgifter för vägar till det statliga 

vägnätet (Road Users Alliance, 2012). Å andra sidan är det statliga vägnätet det tyngst trafikerade, 

med ungefär 33 procent av person trafiken och 66 procent av godstrafiken i England (DfT 2015).  

Konkurrenssituationen skiljer sig väsentligt från tidigare studerade länder med en hög koncentration 

men hög omsättning på de fyra största företagen, se tabell 11 

Tabell 11. Highways Englands fyra största leverantörer inom investeringar samt drift och underhåll: 

Andel av totalt kontraktsvärde 

Leverantör 2013 2014 2015 

Kier Highways Ltd 63 %   

Amey Highways Ltd 18 %   

Morgan Sindall Construction & Infrastructure / 
BAM Nuttall 7 % 12 %  

Carillion Civil Engineering/Construction 5 %   

Balfour Beatty Civil Engineering Ltd  45 %  

Costain Ltd  25 %  

Balfour Beatty / Skanska JV  5 %  

A-ONE+ (Colas / Halcrow Group Ltd / Costain JV)   28 % 

Costain / Skanska JV   20 % 

Carillion Construction Ltd/ 
Kier Infrastructure & Overseas Ltd JV   17 % 

Costain Ltd / GallifordTry Ltd JV   13 % 

Total andel för de fyra största 93 % 87 % 79 % 

Källa: Highways England (2016) 

Tabell 11 indikerar en hög koncentration, från 93 procent år 2013 till 79 procent år 2015. Samtidigt 

kan konstateras att de flesta företagen byts ut mellan åren. Förvisso återkommer de i olika joint 

ventures men det är en hög omsättning på de fyra största företagen.  
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3.4.1. Läget på marknaden 

Företrädare för den brittiska organisationen för infrastrukturentreprenörer (CECA) menar att det under 

en stor del av 1990 och 2000-talen skedde relativt stora investeringar i vägnätet. Efter den finansiella 

krisen 2008 gjorde dock regeringen kraftiga nedskärningar på infrastrukturområdet (OECD, 2016). 

Under senare år har infrastrukturområdet prioriterats på nytt och ett omfattande investeringsprogram 

har inletts. När det gäller underhåll finns en viss minskning av medelstilldelningen på grund av att 

mycket av underhållet sköts av kommunala beställare som har fått sämre ekonomi (HM Treasury 

2013). 

Beträffande konkurrensen menar CECA att inträdesbarriärerna på vägsidan är lägre jämfört med 

järnväg och VA där mer specialistkompetens krävs. Detta är ett skäl till att det är en stark konkurrens 

mellan företagen på nybyggnadsarbetena. Diskussionen i England handlar inte primärt om utebliven 

konkurrens, snarare om brist på resurser för att genomföra nuvarande projekt. Detta späs på av 

Highways Englands omfattande investeringsplan mellan 2015–2020 samt att flera stora investeringar 

pågår även på järnvägssidan där t.ex. Crossrail i London och höghastighetsjärnvägar mellan London 

och norra England ingår.8 

Storleken på kontrakten varierar. De allra största kontrakten uppges det enbart de 8 största företagen i 

landet kan lämna anbud på. Kontrakt som är anpassade till SME:s tenderar att upphandlas hos de 

lokala väghållarna. Det är sällan SME:s vinner kontrakt hos den statliga beställaren Highways 

England. 

Det brittiska transportdepartementet tog under 2014 fram en handlingsplan (DfT, 2014) i syfte att 

förbättra förutsättningarna för SME:s på marknaden. Planen innehöll målet om att 25 procent av 

pengarna som spenderas inom offentlig upphandling ska gå till SME:s. Detta kvantitativa mål är också 

det övergripande målet för handlingsplanen inom transportområdet.  

Några insatser som transportdepartementet redan hade infört vid framtagandet av handlingsplanen var: 

 kampanjer för att få upphandlingsansvariga inom departementet att förstå nyttan med att skapa 

bra förutsättningar för SME:s 

 en översyn av processen för upphandling för att förbättra möjligheterna för SME:s att vara 

med, bland annat genom att göra försäkringskraven mer flexibla och att dela upp kontrakt i 

mindre delar när detta är möjligt 

 aktivt uppmuntra huvudentreprenörer att gynna SME:s genom krav i upphandlingar 

 förbättrad möjlighet att spåra indirekt finansiering av SME:s inom departementets 

leveranskedja. 

Inför framtiden har departementet analyserat utgiftsområden där upphandling sker för att identifiera 

vilka områden där den största potentialen för att gynna SME:s finns. När det gäller anläggnings-

marknaden menar departementet att det är svårt att använda SME:s som huvudentreprenörer på grund 

av kontraktens storlek och komplexitet. Departementet fokuserar därför på att få sina huvudentre-

prenörer (dvs. större företag) att överväga SME:s i sina upphandlingar som underentreprenörer (UE). 

För att uppnå målet om 25 procent av att de offentliga medlen ska tillfalla SME gav departementet 

myndigheten Highways Agency i uppdrag att genomföra ett antal ytterligare åtgärder. Dessa 

inkluderade bland annat närvaro på events för möten mellan klient och entreprenör, informationssidor 

för SME:s, utarbetandet av ett ramverk för gemensam leverans som möjliggör uppdelning av kontrakt 

                                                      

8 Företaget HS2 Ltd. är ansvariga för planeringen och genomförandet av höghastighetsbanan.  
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i mindre delar, inkluderandet av en standardklausul som uppmuntrar användningen av SME:s och 

möjlighet till snabbare och bättre betalningsvillkor för SME:s.  

Efter handlingsplanens införande har Highways Agency lagts ned och ersatts med det statligt ägda 

bolaget Highways England. Den nya organisationen har ett större eget ansvar för utformningen av 

kontrakten, och har valt en upphandlingsstrategi där de i högre grad själva sköter styrningen av 

entreprenörernas arbete. Detta tros kunna gynna SME:s i viss mån då de kan få en roll som direkt 

upphandlade under Highways England för att utföra olika sorters kontroller på vägarna, t.ex. översyn 

av dränering, topografi och växtlighet. Inom ramen för denna typ av mer direkt kontrollerade kontrakt 

bjuder Highways England in SME:s för att informera om utformningen av kontrakten. 

3.4.2. Sammanfattning 

I England uppges fokus ligga på kapacitetsbrist i branschen snarare än bristande konkurrens. Detta 

trots att det är en hög koncentration på marknaden. Samtidigt är det omsättning på de största företagen, 

vilket indikerar en god konkurrens på de större kontrakten. Även om det statliga vägnätet utgör en 

liten andel av den totala väglängden sker en stor del av investeringarna på dessa vägar. Vid de 

upphandlingar som staten gör är SME:s sällan direkt motpart, snarare är insatserna för att gynna 

SME:s främst inriktade på hur de större entreprenörerna kan fås att upphandla SME:s som 

underentreprenörer. Det brittiska transportdepartementet har en utförlig handlingsplan för SME:s som 

förutom ett kvantitativt mål om att minst 25 procent av offentligt spenderade medel ska gå till SME:s 

också innefattar en uppsättning andra insatser.    
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3.5. Tyskland 

Tyskland är en förbundsrepublik med 16 förbundsländer, se figur 1. Delstaterna har eget ansvar för 

flera samhällstjänster, däribland en stor del av det tyska vägnätet.  

Figur 1. Tysklands förbundsländer 

 

 

Det tyska vägnätet utgörs av 230 000 km väg uppdelat på följande fem typer, se tabell 12. 

Tabell 12. Tyska vägtyper och dess längd 

Vägtyp Väglängd, km Andel av vägnät 

1 Autobahn 12 900 6 % 

2 Bundesstrasse 38 900 17 % 

3 Landestrasse 86 300 37 %  

4 Kreisstrasse och 5.Gemeinestrasse 92 000 40 % 

Källa: Federal Statistical Office of Germany (2016) 

Förbundsländerna ansvarar för de vägtyperna 3 ,4 och 5 medan Autobahn och Bundesstrasse sköts av 

den federala staten. De representeras av Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 

(BMVI) för skötseln av det praktiska, dvs. upphandlingen av investeringar, underhåll och drift 

gällande Autobahn och Bundesstrasse. Därutöver hanterar de även finansieringen av investering och 

reinvesteringar av förbundsländernas vägar (dvs Landestrasse, Kreisstrasse och Gemeinestrasse). Den 

praktiska upphandlingen av investering och reinvesteringar sköts dock av förbundsländerna. Löpande 

drift- och underhåll finansieras och upphandlas av förbundsländerna.  

Styrande för en federala statens anslag till vägsektorn är en 10–15 årig transportplan. Prioriterade 

väginvesteringar utses, som i stor utsträckning baseras på samhällsekonomiska kalkyler. 

Anslagen till de 16 förbundsländerna sker på årlig basis. Det medför en fördel i form av budget-

flexibilitet för den federala staten men en nackdel för förbundsländerna gällande planering av 

infrastrukturprojekt. Det finns exempel när ett förbundsland har tilldelats medel för ett specifikt 

projekt men inte hunnit upphandla och således fått lämna tillbaka anslaget. Utöver transportplanen 

baseras också det årliga anslaget på formella kriterier som antal invånare, km väg, antal broar etc. Den 

slutgiltiga summan beror på en kombination av transportplanen och de formella kriterierna.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Digitale_Infrastruktur
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Organiseringen av det tyska vägnätet riskerar att medföra skillnader i varje förbundsland anslag, vilket 

kan medföra geografiska skillnader vägstandard. Samma skillnader uppstår inte lika lätt i länder med 

en landsövergripande transportmyndighet (likt Trafikverket) som ansvarar för större delen av vägnätet.  

3.5.1. Läget på marknaden 

Den tyska konkurrenslagstiftningen, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), inkluderar en 

del som syftar till att stimulera SME. Inom vägsektorn innebär det att, om inte annat anges, varje 

vägprojekt upphandlas i mindre delar (s.k. lots). Exempel på sådana delar kan vara bulleråtgärder, 

beläggning, schaktning m.m., som således upphandlas separata i mindre kontrakt. Det finns ingen 

definierad storlek på dessa lots utan de regleras av att tyska SME börjar överklaga med stöd av GWB 

om kontrakten blir för stora. Lagstiftningen medför att mindre entreprenörer vinner kontakt direkt hos 

BMVI och förbundsländerna. Ska beställaren slå ihop flera kontrakt och upphandla en väg i ett 

kontrakt måste stordriftsfördelarna med ett sådant förfarande påvisas i en förstudie.  

Ett sentida exempel, där BMVI fick igenom förstudien om att upphandla ett större projekt, berörde en 

70 km lång sträcka av Autobahn mellan Schleswig–Holstein och Mecklenburg–Vorpommern. 

Förstudien godkändes och projektet upphandlades i tre kontrakt. Om förstudien inte hade godkänts 

uppskattas BMVI behövt upphandla ca 300 olika kontakt. 

Det finns dock en pågående diskussion i Tyskland om höga transaktionskostnader för upphandling av 

dessa små kontrakt och uteblivna stordriftsfördelar. SME-företagen har dock en stark ställning i den 

tyska debatten och har inte ett intresse av att gå mot större kontrakt. 

3.5.2. Sammanfattning 

Den tyska konkurrenslagstiftningen medför goda förutsättningar för SME i vägsektorn. 

Diversifieringen inom upphandlarledet med många olika offentliga köpare, innebär att det inte finns 

någon samlad statistik för koncentrationen på marknaden. Konkurrensen beskrivs dock som god och 

diskussionen är omvänd från Sverige. I Tyskland finns diskussioner om att gå mot större kontrakt, pga. 

förlorade stordriftsfördelar och höga transaktionskostnader i dagsläget. 
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4.  Jämförelse av länderna 

Diskussionen om konkurrensen på marknaden för vägarbete tycks vara mer intensiv i Sverige än i de 

andra länderna som har undersökts. I jämförelse med Norge och Danmark, har de fyra största 

företagen i Sverige en större marknadsandel, se figur 2. England skiljer ut sig med en hög 

koncentration och Tyskland finn inga kvantitativa uppgifter för.  

Figur 2. Marknadsandelar för de 4 största företagen (både investeringar samt drift och underhåll) 

 

 

I Norge och Danmark har de fyra största en marknadsandel runt 30 respektive 38 procent. Det är att 

jämföra med den svenska koncentrationen runt 57 procent. Marknadsandelen för de fyra största 

företagen i England går från 93 procent 2013 till 79 procent 2015. Motsvariga siffor har inte gått att 

finna för Tyskland. Av allt att döma ligger det tyska koncentrationsmåttet under Sverige. Det federala 

systemet i Tyskland, en upphandlingslagstiftning som gynnar SME samt en frånvarande diskussion 

om konkurrensproblematik indikerar att deras marknadskoncentration sannolikt ligger lågt.  

Ovanstående koncentrationsmått ger dock inte hela bilden gällande konkurrensen och situationen för 

SME:s. Ett exempel är koncentrationen i England som är hög samtidigt som de fyra största företagen 

omsätts varje år. Samtliga företag av de fyra största har bytts varje år mellan 2013 och 2015. En 

potentiell förklaring, som bekräftas av företrädare för CECA i England, är att Highways England 

upphandlar stora kontrakt men som flera entreprenörer trots allt konkurrerar om. Detta kan jämföras 

med Sverige som både har en hög koncentration och en statisk sammansättning av de fyra största 

företagen.  

Beträffande åtgärder och omständigheter i andra länder för att stärka konkurrensen och förutsättningar 

för SME finns del att hämta. Företrädare för MEF i Norge menar att regeringen under lång tid har haft 

en politik som har gynnat SME:s möjligheter att verka på marknaden. Detta hör samman med den 

generella politik för glesbygden (distriktspolitik) som förts i Norge och som skiljer sig från den 

svenska utvecklingen under motsvarande period (SOU 2006:105).  

En annan viktig faktor att ta hänsyn till gällande koncentrationen är hur beställare på angränsade 

marknader upphandlar. I England är departementets strategi för upphandling av SME:s inriktad på att 

ställa krav gentemot de större privata aktörer som vinner kontrakt för att få dessa att i sin tur handla 

upp SME:s som underentreprenörer. Både i England och Danmark uppges att mindre offentliga 

beställarna, framförallt kommunerna, underlättar för SME:s att vinna kontrakt. Det hänger sannolikt 
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samman med att de kommunala aktörerna ofta upphandlar mindre projekt som på ett naturligt sätt 

lämpar sig för SME:s.  

4.1. SME i rollen som huvudentreprenör kontra underentreprenör 

En viktig skiljelinje och sannolik förklaring till skillnaderna i koncentrationsmåtten är att SME:s deltar 

på marknaden både i rollen som huvud- och underentreprenörer. Alla länder förutom England, har 

strategin att involvera SME:s direkt i upphandlingar. I England försöker beställaren i stället underlätta 

för SME som underentreprenörer. Litteraturgenomgången ger inte någon vägledning kring om det ena 

sättet ger större fördelar än det andra. Rent teoretiskt finns det flera tänkbara effekter av dessa två 

strategier.  

En tänkbar fördel med SME:s som underentreprenörer är att de stora bolagen har bättre möjlighet att 

utarbeta effektiva processer för att hantera kontakterna med offentliga beställare och anbudsprocesser.  

Sådant arbete kan vara betungande för ett mindre bolag. Detta på grund av de omfattande kontrakt och 

krav på t.ex. certifieringssystem som är vanligt förekommande i offentliga upphandlingar. Kostnader 

för att certifiera sig är lättare att slå ut på många kontrakt för stora företag. Det mindre bolaget kan då 

som underentreprenör fokusera mer helhjärtat på sin egen kärnverksamhet, vilket gör att effektiviteten 

kan öka genom specialisering. 

En tänkbar nackdel med att låta SME i allt för hög grad vara underentreprenörer är att de kan hamna i 

beroendeställning till de större bolagen. Möjligheterna att växa utvecklas på marknaden kan till viss 

del försämras. Detta eftersom ett privat företag inte behöver ta hänsyn till konkurrensneutralitets-

principen vid valet av underentreprenör, vilket leder till att underentreprenören är beroende av goda 

relationer snarare än att enbart behöva vara effektivt.  

4.2. Nationella förutsättningar och initiativ för att påverka SME:s  

Samtliga länder och dess offentliga beställare av vägarbete har ett uttalat intresse av att stimulera 

SME:s. Förutsättningarna och insatserna för SME:s varierar dock mellan länderna. Det är inte bara 

regeringens uttalade strategier för SME:s som påverkar förutsättningarna, nedan listas fem 

dimensioner med exempel från de olika länderna. 

Befintlig marknadsstruktur och tidigare förd politik. En marknadsstruktur utvecklas över lång tid och 

av många omständigheter. Vissa kan politiker och företag påverka, andra inte. Helheten har dock en 

avgörande påverkan på förutsättningarna för SME:s. En viktig aspekt är den befintliga stocken av 

bolag på marknaden då t.ex. allt för många stora företag sannolikt kan påverka de offentliga 

beställarnas val av kontraktsstorlek och göra det svårare för SME:s att vinna offentliga upphandlingar. 

När det gäller politik som påverkar denna långsiktiga utveckling av marknaden har t.ex. Norge länge 

haft en målmedveten landsbygdspolitik där ett stort ansvar vilar på kommunerna, vilket sannolikt har 

gynnat SME:s. I England har på senare tid en liknade generell strategi antagits, som kan ha potential 

att påverka marknadsstrukturen långsiktigt. 

Fördelning av vägnätet mellan stat och kommun. Ansvarsfördelningen gällande vägnätet skiljer sig 

mellan de analyserade länderna. I England och Danmark har den statliga beställaren ansvar för en 

mycket liten del av vägnätet sett till sträcka, även om denna del är den viktigaste och mest trafikerade. 

När en stor del av vägnätet sköts av kommunerna finns det förutsättningar för att gynna SME:s. Det 

beror på projekt som kan startas av en kommun generellt sett är mindre än de statliga projekten. 

Samtidigt påverkas detta av hur kommunerna väljer att sköta sin upphandling, vilket kan variera 

kraftigt inom samma land. Av länderna i denna jämförelse tycks Norge ha den fördelning av vägnätet 

mellan stat och kommun som mest liknar den svenska. Tyskland är i detta avseende ett annorlunda 

land då det är en federation, vilket innebär en ytterligare administrativ nivå mellan den nationella och 

kommunala. Förbundsländerna i Tyskland är relativt autonoma vid tilldelningen av medel vilket 

således kan leda till större variation i vägstandarden och förutsättningarna för SME:s. 
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Lagar. Det tyska exemplet pekar på att utformningen av vissa lagar kan få stor påverkan på hur 

marknaden utvecklas utifrån ett SME-perspektiv. Den tyska konkurrenslagstiftningen innebär att 

uppdelning av kontrakten i ”lots” är grundutformningen som följs om inte undantag medges. Detta gör 

att det finns många små kontrakt i Tyskland. I andra länder, t.ex. England och Norge, pågår ett arbete 

för att oftare kunna dela upp stora kontrakt i mindre delar. Här är således utgångspunkten den 

omvända, att kontrakten är stora, men kan delas upp i små när det anses möjligt.  

Kontraktsmodell. Kontraktens utformning t.ex. utförarentreprenad eller totalentreprenad i de olika 

länderna har enbart omnämnts i intervjun med företrädare i Norge, men bör ha en generell inverkan på 

SME:s möjligheter på marknaden. I Norge har t.ex. diskussionen varit om det är meningsfullt att 

upphandla små kontrakt i form av totalentreprenad. Österström och Nilsson (2016) visar att projekt där 

ett större ansvar  för byggnationen ligger hos entreprenören brukar innebära mer komplexa kontrakt 

som spänner över lång tid och omfattar längre sträckor av vägar. Samtidigt uppger representanter för 

SME i den svenska anläggningssektorn att fler totalentreprenader, allt annat lika, inte behöver vara 

något negativt (Nyström et al, 2016) 

Politiskt framtagna strategier exemplifieras av England och Norge som har tagit fram denna typ av 

strategier, med lite olika inriktning. I England har en strategi inriktad specifikt på infrastrukturområdet 

antagits, med tydliga och konkreta kvantitativa mål. Problemen med kvantitativa mål är att de inte 

säger särskilt mycket om ifall det har skett någon förbättring eller inte. I England har vi inte stött på 

någon motivering av varför det valda målet (25 procent) är en effektiv andel för tilldelning av 

kontraktsvärde till SME:s. Utan något underlag är det tänkbart att en högre eller en lägre andel vore 

gynnsamt för infrastrukturmarknaden i England. Den norska strategin är inte lika konkret. Dessutom 

är den generell och inte riktad till någon specifik marknad. Vilken strategi som är mest framgångsrik 

är svårt att säga utifrån den genomgång som gjorts i denna studie. 

4.3. Vad kan Sverige lära 

Trafikverket arbetar för att stärka konkurrensen i anläggningssektorn. Arbetet sker på två fronter. Dels 

görs försök med att underlätta och locka utländska entreprenörer att etablera sig i Sverige. Det sker 

primärt genom större projekt. Därutöver arbetar Trafikverket också med att underlätta för små- och 

medelstora företag att vinna upphandlingar. Det senare arbetet inkluderar flera åtgärder som tas fram i 

samråd med Maskinentreprenörerna. Initiativen innefattar utrensning av onödiga krav, enklare 

förfrågningsunderlag och mindre kontrakt vars innehåll även är anpassad till SME företagen.  

Således genomför Trafikverket flera initiativ för att stärka konkurrensen. De flesta åtgärderna kan 

bedömas som rimliga även om det inte givit någon större synlig effekt än så länge. Frågan är dock om 

det finns ytterligare åtgärder att vidta utifrån lärdomar från ovanstående länder.  

Norge är det land av de studerade som är mest likt Sverige. Den lägre koncentrationen på marknaden 

för vägbyggande i Norge kan det finnas flera förklaringar till. Historiskt har den norska transport-

politiken varit regionalt förankrad, vilket sannolikt ger goda förutsättningar för SME. Därutöver kan 

tilläggas att den svenska koncentrationen anses ha sin grund i byggandet av miljonprogrammet under 

60-talet, där några företag kunde växa sig starka på nationell basis (Broms och Hanson 1987). Från 

tidigt 70-tal fram till 80-tal minskade antalet medelstora företag kraftigt (Lindroth 1984). 

De danska kommunerna är en relativt större beställarenhet gällande väginfrastruktur än kommunerna i 

Sverige. Diversifieringen bland beställarna kan ha bidragit till att ett fåtal större företag växt fram. Det 

danska Vejdirektoratet framhåller även att de nyttjat kombinatorisk upphandling på ett framgångsrikt 

sätt för att främja SME. Kombinatorisk upphandling har tidigare nyttjats i Sverige (Lunander och 

Lundberg, 2012b) men upphandlingsmetodiken har på senare år inte varit framträdande. Det kan 

således vara dags att återuppta detta sätt att upphandla. 
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Department for Transport i England har konstaterat att det är svårt för små företag att vinna 

upphandlingar direkt hos Highways England. Därav är ambitionen i England främst att förbättra 

förutsättningarna för små företag att agera underentreprenör.  

Det decentraliserade tyska systemet gällande väghållning med en kombination av upphandlingslag-

stiftning och federala institutioner begränsar kontakten från att bli stora. Det möjliggör för SME att 

konkurrera med större aktörer. Systemet medför också kostnader för att upphandla flera kontrakt och 

förhindra att dra nytta av stordriftsfördelar. Förvisso finns möjligheter även i Tyskland att upphandla 

större kontrakt men standardutformningen är små kontrakt. 
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5. Konklusion 

Den allmänna debatten, med stöd i teoretisk litteratur, gör gällande att SME är viktiga i offentlig 

upphandling. Det är svårt att argumentera i motsatt riktning men samtidigt lyser de tunga empiriska 

beläggen med sin frånvaro. Samtliga undersökta länder har på ett eller annat sätt vidtagit åtgärder för 

att stimulera SME i upphandling inom vägsektorn. Varken generellt eller i anläggningssektorn finns 

empiriskt stöd för att stimulanser att främja SME har burit frukt för skattebetalarna. 

Samtidigt kan konstateras att den svenska vägsektorn har en hög koncentration och att de fyra största 

företagen är desamma år från år. Den kombinationen finns inte i de andra länderna. Ur ett långsiktigt 

konkurrensperspektiv finns det således motiv för att stärka konkurrensen på marknaden, bl.a. genom 

att underlätta för SME att ta marknadsandelar. Trafikverket har flera goda initiativ i gång. Före-

liggande kartläggningen ger dock uppslag till potentiella kompletterande åtgärder. 

Trafikverket genomför idag pilotprojekt med att förenkla och förminska kontrakten. Ytterligare 

inspiration till detta förfaringssätt kan hittas i Norge och Tyskland. I Norge har Statens Vegvesende 

brutit ned och utvärderat ett antal drift- och underhållskontrakt men varierande resultat. Den tyska 

varianten är att lagstifta för små kontrakt. Frågan i båda dessa, som varken besvarats i denna studie 

eller av nationella utvärderingar, är storleken på transaktionskostnaderna för fler upphandlingar med 

mindre kontrakt i förhållande till utfallet. Inspirerade från Danmark kan Trafikverket ännu en gång 

testa kombinatorisk upphandling.  

I England har staten inrättat ett kvantitativt mål för att 25 procent utgifterna inom offentliga upp-

handlingarna ska tillfalla SME. Department for Transport har dock konstaterat att målet är svårt att 

uppfylla, bl.a. med avseende på den höga men föränderliga koncentrationen, gällande transportinfra-

struktur och därför fokuserat på att underlätta för SME att agera underentreprenör. Den uttalade 

satsningen på underentreprenörer är något de är ensamma om.  

Av följande rapport kan konstateras att koncentrationen på den svenska vägsektorn är hög och 

oföränderlig. I det korta perspektivet bör Trafikverket arbetare vidare på inslagen linje med att stärka 

konkurrensen. Vidtagna åtgärder kan kompletteras med kombinatorisk upphandling, fokusering på 

underentreprenörernas förutsättningar och en analys av kostnader och nyttor för att göra kontrakten 

mindre.  
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Bilaga 1: Respondenter 

Följande personer har intervjuats i studien. 

 

Norge 

Intervju med Trond Johannesen och Stein Gunnes, Maskinentreprenörernas förbund (MEF). 

MEF är e arbetsgivarorganisation och branschförbund med ca 2000 medlemsföretag, varav ca 1800 

inom anläggningsbranschen. Medlemmerna inkluderra alla storlekar på företag men tyngdpunkten 

ligger på små och mellanstora. Genomsnittet ligger på 12-15 anställda. Medlemmarna utgör ca 80 

procent av anläggningssektorn. 

 

Danmark 

Niels Nielsen, Danske Anlægsentreprenører. 

Organisationen är en del av arbetsgivarorganisationen Dansk Byggeri. Organisationen består av ca 100 

medlemmar. Förutom två större företag,  är de flesta danska bolagen på anläggningsmarknaden 

medlemmar däribland det största bolaget på marknaden. Medianföretaget är ett SME företag.  

 

England 

Alasdair Reisner, The Civil Engineering Contractors Association (CECA). 

CECA representerar ca 300 medlemmar och omfattar företag som står för ca 80 % av 

anläggningsmarknaden i England. Medlemmarna består av de stora entreprenörerna i England, ca 30-

40 stycken. Utöver detta har CECA 270 mindre medlemmar som klassas som SME:s.  

 

Tyskland 

Tim-Oliver Müller, Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (HDB).  

HDB är en av två arbetsgivarorganisationer i den tyska byggsektorn. I likhet med Sverige ansvarar 

arbetsgivarorgnaisationerna både för löneavtalasförhandlingar och lobbyingverksamhet. 

Av dessa två arbetsgivarorganisationer, där Der Zentralverband Deutsches Baugewerbe är den andra, 

representerar HDB primärt stora och medelstora företag. Medlemmarna utgör ca 25 procent av aktörerna 

på vägmarknaden. Sett till omsättning är andelen ännu större. 
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Bilaga 2: Svenska koncentrationsmått, inv och DoU 

Tabell B.1. Trafikverkets fyra största leverantörer inom investeringar: Andel av totalt kontraktsvärde. 

Leverantör 2012 2013 2014 

Peab 20% 15% 17% 

Svevia 15% 17% 14% 

Skanska 9% 11% 12% 

NCC 12% 17% 11% 

Total andel för de fyra största 55% 60% 54% 

 

Tabell B.2. Trafikverkets fyra största leverantörer inom drift och underhåll: Andel av totalt 

kontraktsvärde. 

Leverantör 2012 2013 2014 

Svevia 25% 23% 31% 

NCC 12% 13% 17% 

Peab  11% 12% 13% 

Skanska 10% 9% 11% 

Total andel för de fyra största 58% 57% 73% 
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Bilaga 3: Data över den norska marknaden inom investering, underhåll 
och drift 

Tabell B.3. De fyra största leverantörerna i Norge inom investering: Andel av totalt kontraktsvärde. 

Leverantör 2013 2014 2015 

NCC Construction AS 7% 9% 12% 

AF Gruppen Norge AS 9% 7% 7% 

Skanska Norge AS   7% 

Veidekke Entreprenør AS 11% 6% 6% 

Hæhre Entreprenør AS 8% 9%  

Totala andel för de fyra största 36% 31% 32% 

 

Tabell B.4: De fyra största leverantörerna i Norge inom drift och underhåll: Andel av totalt 

kontraktsvärde.. 

Leverantör 2013 2014 2015 

Mesta 28% 28% 26% 

Veidekke Entreprenør/Industri 18% 20% 19% 

Lemminkäinen Norge 11% 9% 10% 

NCC Construction/Roads 8% 9% 7% 

Totala andel för de fyra största 65% 66% 63% 
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