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EG, SVERIGE OCH ANLÄGGNINGSINDUSTRIN. 

Gösta Femström, Femia Consulting AB och Institutet för Företagsledning, IFL. 

Få byggare har haft intresse av EG de senaste åren, men en förändring är 

på väg, dels tack vare lågkonjunkturen och dels på grund av Sveriges EG

ansökan och BES-avtalet. Under 90-talet får vi en köparens marknad med 

överkapacitet, med ökad konkurrens samt en avreglering där det offentliga 

har brist på kapital. Nu krävs nytänkande och kreativitet i allt från 

projektideer, metoder, utförande till finansiering. Varför då ej blicka 

ut i Europa? 

BES-avtalet innebär att från 1 Januari 1993 är vi som företagare till 

100% medlemmar av EG, även om det dröjer till 1995 innan Sverige blir 

fullvärdig medlem. Varför? BES-avtalet innebär att vi accepterar EG:s 

regelverk inklusive de 282 direktiven. En tredjedel av direktiven berör 

företagare och dessa är till mer än 90 % klara. Dvs vi har spelregler för 

den inre marknaden med 19 länder, 377 miljoner människor där fri rörlighet 

kommer att gälla för varor, tjänster, kapital och personal. 

Visst kan man se detta som ett hot, med ökad konkurrens från utländska 

bygg- och anläggsföretag samt förändrade villkor på grund av EG-regler, 

etc,etc. Tanken med denna artikel är snarast det omvända, hur kan man 

öka sin konkurrenskraft med hjälp av EG och den nya marknadssituationen, 

inte minst i Sverige, men även för export. 

Om byggandet skall betraktas som lokalt och med låg sannolikhet för 

utländsk konkurrens är ändå anläggsverksamhet med stora projekt den del, 

som kommer att attrahera utlandsbyggare först. Den offentliga 

upphandlingsprincipen inom EG, som gäller från 1.1.1993 i Sverige gör 

att vi måste acceptera utländska anbud och ej får prioritera svenska företag 

med högre priser, genom omförhandling eller på grund av svenskt innehåll. Som 

offentlig upphandling räknas projekt över 5 miljoner Ecu, dvs 37 ,5 miljoner 

svenska kronor. 

Men låt oss börja med att se vad som händer i EG vad gäller infrastruktur 

och anläggningsverksamhet. 

EG:s strategier vad gäller infrastruktur. 

Den inre marknaden, med sina fyra friheter, varor, tjänster, kapital samt 

personer erfordrar att länderna även fysiskt knyts närmare varandra. Härav EG:s 

gedigna satsning på infrastruktur inklusive vägar,jämvägar,flyg,energi-och 

telekommunikationer. Skall avreglering och ökad fri konkurrens verkligen lyckas 

måste vi kunna resa och transportera avsevärt snabbare och billigare. 
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Grunden för satsning på infrastruktur ligger dock än djupare. Den utgör basen 
för tillväxt och ekonomisk utveckling i EG totalt, i ett land eller för 
enskilda regioner, dvs det är väsentligt viktigare att satsa på infrastruktur än 
på olika former av lokala stöd och bidrag. Som exempel kan nämnas att av EG:s 
totala stöd till Syd EG på 800 miljarder kronor fram till 1993, går 55 % till 
infrastruktursatsningar. 

Om man jämför inkomst per innevånare kan man se att mer centralt belägna 
regioner har högre inkomst än andra. För närmare detaljer hänvisas till 
Produktivitetsdelegationens expertrapport nr 9, Infrastruktur och produktivitet. 
En viktig läsning för anläggare. Här kan man se att Mälardalen, som region 
placerar sig först på 10:e plats bland Europas regioner. 

Dessutom kommer stora delar av infrastrukturen att vara gemensam över Europa, 
dvs utgöra prioriterade satsningar för att knyta medlemmarna närmare varandra. 
Bild 1 visar de sex flöden man vill satsa på att närma Europa; Grekland, 
Syditalien, Pyreneiska halvön, Storbrittanien, Alpförbindelserna samt 
Skandinavien. Det senare via Scandinavian link, som hittills slutat i 
Köpenhamn, men som nu förlängs till Oslo. Dessutom tillkommer säkert ett flöde 
i form av en länk mot Berlin, St.Petersburg och Moskva. 

Mycket av infrastrukturen i EG är eller var klart föråldrad, speciellt vad 
gäller transporter. Precis som i Sverige har dess andel av BNP minskat under 
många år. 1988 antogs ett program, som omfattar motorvägar och järnvägar 
inom EG där följande prioriteter kan nämnas: 

Bild 1. Prioriterade flöden i EG. 
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Kanaltunneln med höghastighetståg mellan London, Paris, Bryssel, Amsterdam och 

Köln, varifrån systemet kopplas ihop med det tyska järnvägsnätet. 

* Satsning på tågförbindelserna Paris, Madrid, Barcelona, Lissabon och 

Sevilla. Varav snabbtåget Madrid-Sevilla, 40 mil, skall vara klart till Världs

utställningen, som öppnas i April 1992. 

* Utbyggnad av motorvägar från dagens ca 4000 mil med ytterligare 2000 mil. 

Bara i Spanien planeras 500 mil motorvägar. Fler länder samordnar nu sina 

utbyggnadsplaner för att ge optimala transporter. 

* Transitleder genom Schweitz och Österrike, för att knyta samman Sydtyskland 

med Italien och Grekland, men inte minst för att minska det kaos som råder 

vad gäller alptransporter. Schweitz satsar på egen hand 24 miljarder swiss 

franc på två nya snabbtågsleder, se bild 2, främst för trailer och container

transporter. Från omlastningsterminaler i Hamburg, London, Hannover, Bryssel 

skall transporter kunna ske över natt till Milano och vice versa. 

*Andra projekt, · som utbyggnad av vattenleder och modernisering av flyglednings

system. Det är ej trångt i luften i Europa, problemet är ett uråldrigt flyg

ledningssystem på nationell bas. Dessa system skall samordnas genom EG och 

modern datakommunikation. 
* Scandinavian link, som kommer att inkludera Öresundsbron, kommer att få sin 

viktigaste utbyggnad i forrri av en bil/tågtunnel mellan Rödby och Puttgarten. 

Båda projekten kan beräknas klara till år 2000. 
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Vad gäller samordning mellan länder imponerar framför allt det planerade 
höghastighetstågnätet, som skall vara klart till år 2010, se bild 3. En ban
verkslösning enligt svensk modell diskuteras för att möjliggöra för olika 
operatörer att köra tåg över gränser. Generellt leder EG:s samordnade satsning 
på infrastruktur till stora lokala satsningar i de enskilda EG-länderna. Något 
som man hoppas kommer att smitta av sig även till Sverige. 

Bild 3. 
Förslag till EL om utbyggnad av ett nät för höghastighetståg . 

Översiktskarta över det europeiska höghastighetsnätet år 2010 

--- Nya linjer (NL) >250 km/h 

Uppgraderade linjer (UL) 1 200 km/h 

---Andra linjer 

- - - - - - - - NL och/eller UL (obestamd sträckning) 

0 Nyckellörbindelser som ska studeras 

A,,//a /:( , Ao111111n110111·1Js kmn1111 111· /ilr lwglw.H1glw1.Hilg 191/tJ. 

Ur infrastruktur och produktivitet. Expertrapport nr 9 
till Produktivitetsdelegationen. 

Konsekvenser för Sverige och svensk industri. 

Vårt läge i norra Europa, i utkanten av EG, riskerar snarare att försämras än 
förbättras just nu tack vare vår dåliga infrastruktur och de begränsade insatser 
vi gör för att bättra på våra kommunikationer. Industrins nackdel av ett 
ocentralt läge i ett gemensamt Europa måste på alla sätt minimeras 
genom en kraftig satsning på infrastruktur, som måste inriktas på att 
på snabbast möjliga och mest kostnadseffektiva sätt få våra produkter och 
tjänster ned till marknaden. Gäller naturligtvis alla kommunikationer och 
överföringar från tele, energi till vägar och järnvägar samt inte minst i båda 
riktningar. 
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Inga kunder kommer i framtiden att ha råd att föra lager, som leverantör 

inom Europa måste vi kunna leverera just in time, dvs inom 1-2 dagar för hela 

Centraleuropa: Små, frekventa leveranser, som kan distribueras i exakt rätt 

tid och på rätt plats, inte minst till rätt kostnad för kunden. Detta måste 

dessutom ske utan att försämra vår miljö. Ställer krav på de internationella 

transporterna, men än mer på på den lokala och regionala infrastrukturen 

inom landet. 
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De stora projekten, typ Öresundsbron, Arlandabanan, Svealands- och Mälarbanan 

Scanlink samt diverse ringleder och broar borde vara mindre problem att klara 

av, om bara politiker kan fås att fatta beslut och konsekvensutredningar för 

, miljö klaras av enligt EG-krav. Dessa projekt har ofta bra trafikunderlag och 

kan av giftsfinansieras och bedömas på i stort företagsekonomiska grunder. Om 

bara politikerna vågade släppa ifrån sig dessa projekt. Låt dem BOT- finansieras 

( Build, Qperate and Iransfer), dvs privatfinansieras och överlåtas till staten 

·närde är betalda. ~xemplet Öresundsbron, som danska och svenska staten ej vill 

släppa i från sig, delvis på grund av för hög lönsamhet på projektet. 

Det offentligas pengar måste framför allt inriktas på att upprusta och utveckla 

vår lokala infrastruktur. Under de senaste 30 åren har dessa investeringars 

andel av BNP ständigt minskats. Samhället måste ta ansvar för långsiktiga 

investeringar i .vägar, järnvägar, som är helt nödvändiga om vi skall kunna 

överleva i en internationell konkurrens. Regionalt och lokalt finns ingen 

möjlighet att avgiftsfinansiera, trafikunderlaget är ej tillräckligt. Om dessa 

regioner skall få ett positivt investeringsklimat och härigenom tillväxt, 

måste först en satsning till på infrastruktur och kommunikationer. 

Låt oss lära av Docklands-projektet utanför London, där man byggt upp kontor 

och bostäder först och därefter bygger ut infrastrukturen i området, resultat 

givetvis kaos och låg uthyrning. Vi bygger ej ringleder, typ Västerleden, 

för att tillfredsställa biltrafiken, vi bygger den för att skapa nya moderna 

stadsdelar och minska trycket på innerstaden till förmån för en expansion av 

Mälardalen. 

På likartat sätt är Öresundsbron ett viktigt projekt, främst för den positiva 

inverkan det kommer att ha på utvecklingen av sydöstra Skåneregionen. För 

bygg såväl som för anläggsföretagen, kommer det att ge avsevärt mer 

investeringar än själva brobygget. Se bild 4. 

Bild 4. Ur Öresundsbrons betydelse för byggbranschen i Skåne. IFL/SBL-rapport. 

Milj. kronor. lnfrastrukturinvesteringar i samband med Öresundsbron 
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Internationella trender i bygg- och anläggningsverksamhet. 

Neville Simms, CEO of Tarmac Construction, nämner 3 ledord för för 90-talet. 
Nytänkande, kvalitet och garantier. Där de sista två löper hand i hand eller, 
"om man bygger med rätt kvalitet, varför ej garantera den" . Är kvaliteten ej är 
god kommer garantikraven, speciellt med köparens marknad hela 90-talet, snart 
att rätta till kvaliteten. Att bygga med rätt kvalitet från början blir ett 
överlevnadskrav på 90-talet. 

Under 1990 har Institutet för Internationella Affärer, IIB, gästats av en 
amerikansk Professor David Hawk, som intervjuat 60 VD:ar för större 
entreprenadföretag i 7 länder, USA, Japan, Frankrike, GB, Tyskland,Sverige och 
Finland. Dessa trender sammanfattas i bild 5. Generellt konstateras att byggandet 
internationaliseras allt mer, genom samverkan och allianser över gränser, där 
nationer minskar i intresse till förmån för internationellt samarbete och 
stärkt lokalt byggande. Baserat mer på samverkan i konsortier, joint ver'ltures 
och projekt än på företagsköp, eftersom företagsköp är en svår konst, inte minst 
inom byggbranschen, som utomlands ofta innebär rena tjänsteföretag, dvs 
lättflyktig substans, i form av personal, deras kunnande och kontakter. 

Bild 5. 

'q O .. , 

• OKADE KRAV PA BESTALLARE 
• LÄ6RE PR.I? 
• ÖKAD KVALITEf 
• 1-1/N,kAD HILJÖPÅVE.Rl(AN 

. 
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• lttDVSTRli&illjERA.T BYUANDE 
• 7AMVERKAN BYb&Aef · LEVE~TOR 

• KER PRoOUKTKONCEPT 
• HER. INDLl5TRIEFTtf:lll:'iJANDG BYbUC><HA6 

• FARRE HEDflSTDRA. - ÖKAT AN.TAL SfDRA 'BYbbAeE 

SMÅ . 

~ JAPAN~K K0NKV~RENS • KuN DRELAT!ONER 

Förutsättningen för detta är att man bygger nätverk och kontakter, 
internationellt och lokalt, att man kan hantera kulturskillnader och 
förstår att anpassa sina erfarenheter till lokala traditioner och arbetssätt 
samt allra viktigast lyhördhet och intresse att lära av andra. Även förmågan 
att kunna hitta partners, som kompletterar ens egna starka sidor och ökar 
konsortiets totala konkurrenskraft blir väsentligt. 
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Speciellt som en helhetssyn på projekt blir allt viktigare. Kunderna vill 

ha optimala totallösningar på allt mer komplexa projekt både tekniskt 

och finansiellt. Innebär att alla intressenter måste vara med på ett tidigt 

stadium och bidraga med sina kompetenser och ta ansvar för sina delar. 

Totalåtagande eller turnkey-projekt blir vanligare. Större Construction 

Managmentföretag skaffar sig därför egna arkitekter och projektörer, för att 

verkligen kunna sätta sig med kunden och diskutera totalkoncept. 
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Om man vill vara med i exempelvis utbyggnaden av nya motorvägar mellan Berlin 

och Moskva/ St.Petersburg, som kanske blir BOOT-projekt(.ijuild,Own,Operate and 

Iransfer), måste man få ihop alla former av intressenter, från finansiärer, 

anläggningsföretag till bensin- och hotellkedjor, som delägare och operatörer. 

Vill man vara med och bygga måste man vara med och dela risk. 

Construction Managment, där man tager totalansvar för projekt från ide till 

förvaltning inklusive finansiering, men använder alltmer specialiserade mindre 

byggare och konkurrensutsätter hela byggprocessen blir också vanligt, även 

om formerna varierar mellan Japan, USA och Europa. Kortare byggtider blir 

allt väsentligare, vilket driver fram mer produktkoncept, dvs ett 

industrialiserat byggande och en satsning på intern effektivitet, ofta baserat 

på mer förädlade varor, levererade just in time från leverantörer. 

Storleksfördelar är ej längre det väsentligaste, snarare att man har nischer 

där man är bäst, kan erbjuda unikitet samt erbjuda kunderna de de bästa 

lösningarna. De stora företagen växer till sig, men de måste kunna organisera 

sig i effektiva enheter, som efterliknar småföretagen. Inom dessa enheter 

måste man satsa på FoU och specialkunskaper. Byggbranschen tenderar att 

geografiskt decentaliseras baserat på lokal närvaro och nära kundrelationer, 

vilket är viktigt, men ger en allbyggarinriktning där specialkunnandet falnar. 

Nivån på forskning och utveckling är generellt låg, men kommer att bli kritisk 

framöver för att skaffa sig konkurrensfördelar. Viktiga områden för för 

framtiden är nya metoder, datakommunikation, kvalitet/effektivitet samt 

organisation/partnership för att optimera hela kedjan. Japanerna inriktar sig 

mycket på att eliminera monotona, tunga och farliga arbeten, vilket ger en 

tyngdpunkt på automatisering, robotar och nya byggmetoder. Kräver nära 

samverkan mellan anläggare och maskinleverantörer. 

Kortare produktutvecklingstider från 5 till 3 år når man i Japan genom att 

involvera fler intressenter i processen tidigare, dvs jobba i team, lag. 

Kraven på miljö kommer generellt över världen och är för byggare oftast en 

möj lighet, dvs miljöförbättringar, som en potential. Att bygga miljöanpassat 

och med minsta möjliga påverkan på omgivning blir en konkurrensmöjlighet. 

Man kan se tre lika stora byggmarknader i framtiden, Nordamerika, the Pacific 

och Europa, intresset för projekt i 3:e världen minskar snarast. Med östra 

Europa i tillväxt, blir vår hemmamarknad Europa säkert den största. För de 

flesta svenska företag är det Europa man först skall focusera. Klarar man att 

konkurrera där kan man gå vidare till andra marknader. Visst kan det vara 

intressant att utföra stora projekt i tredje världen med hjälp av bistånd 

och mjuka lån, speciellt för att upprätthålla kompetens, om komplexa projekt 
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saknas i Sverige. Men all möda man lägger ned på att lära känna landet, dess 
kultur och skapa kundrelationer är ofta bortkastade, eftersom det ej finns 
ytterligare projekt att taga igen sina etableringskostnader på. Östra Europa 
representerar en potential, som det kommer att taga årtionden att bygga upp, 
här finns framtida repeat orders för den, som gör ett bra jobb. 

Utveckling av bygg- och anläggsföretag samt deras leverantörer i Sverige. 

Traditionellt investeras ej särskilt mycket i forskning och utveckling inom 
byggföretagen. FoU- kostnaden ligger på 0,2 % av omsättningen. Det mesta 
sker i stället i samband med projekten eller hos maskinleverantörer. En 
förutsättning för utveckling blir naturligtvis att man har komplexa projekt 
i tillräcklig mängd och variation för att initiera nyutveckling. Dels för 
byggföretagens egen utveckling och dels för att de som kunder skall kunna 
ställa krav på produktutveckling hos leverantörer av material och maskiner. 

Samverkan i FoU kräver djupa, långsiktiga relationer och är ofta svårt att 
klara över ländergränser, när kulturskillnader sätter käppar i hjulet. För 
svenska leverantörer därför mycket väsentligt att ha progressiva, krävande 
kunder i Sverige, som ställer höga krav på förnyelse och nytänkande. 

Det vill säga om svenska bygg- och anläggningsföretag och deras leverantörer 
skall utvecklas samt kunna bli internationellt konkurrenskraftiga måste vi 
få igång komplicerade projekt vad gäller infrastruktur, i allt från kraftverk, 
broar, jämvägsutbyggnader och systemprojekt, typ överbyggnader av stationer, 
energianläggningar och gasledningar, osv. Men även konventionell väg- och 
tunnelbyggnation kräver fortlöpande projekt för att vi skall kunna öka 
effektivitet och produktivitet för att klara en framtida utländsk konkurrens 
här hemma och även kunna verka internationellt. 

Anläggningindustrins konkurrensförmåga idag kan ifrågasättas av många skäl, 
några nämnda ovan, men även: 

* Brist på konkurrens, med många oligopol i allt från insatsvaror, maskiner 
till för få entreprenörer inom anläggningssektorn. 
* Det offentligas försämrade ekonomi, som gjort att man skurit ner 
investeringar till ett minimum, även de 20 miljarder extra man talat om, 
räcker ej särskilt långt för 90-talet. 
* Myndigheternas tendens att utföra projekten i egen regi utan konkurrens. 
Hela 1991 års ökning av anläggsprojekt har lagts internt! En bolagisering 
samt EG:s offentliga upphandlingsförordning kommer att positivt ändra denna 
bild. Måtte regeringen ej tillåta att man fyller ladorna fram till 1993 
bara för att konsolidera ett ineffektivt system. 
* Avsaknad av komplexa anläggsprojekt över många år. Har gått så långt att de 
företag, som satsar på internationella projekt saknar referenser i Sverige. 

Vad gör man då om man tappat kompetens och konkurrenskraft? Innan man blir 
bäst själv igen, bör man lära sig av andra och därefter satsa på egen 
utveckling. Detta är vad EG och EES-avtalet nu kan erbjuda oss i en mer 
öppen Europeisk marknad. Anläggsföretagen ute i EG har haft högkonjunktur 
samt byggt och bygger många nya och fascinerande projekt. Vad kan vi lära 
av dem eller hur kan vi öka vår konkurrenskraft i Sverige genom att se EG, 
som en möjlighet och ej som ett hot? 



© 1992, Svenska Bergteknikföreningen och författarna/Swedish Rock Engineering Association and authors

Bergteknik (BK-Dagen) 1992

De strategiska områden, som svenska anläggare bör focusera utomlands är bro

byggnad, i allt från prefab till kabel- och hängbroar, väg- och järnvägs

byggande, energi- och miljöteknik samt betongteknik, nya material, maskiner 

och metoder. 

Ökad konkurrenskraft med hjälp av EG. 

Hur kan då anläggningsföretag öka sin konkurrenskraft i Sverige med hjälp av 
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EG? Främst genom inköp utomlands och samverkan med utländska byggföretag . Vår 

svenska inställning är ofta att vi är bäst på det mesta, en mer ödmjuk och 

lyhörd utgångspunkt är bra om man vill lära av andra. Byggare är vana att 

arbeta i konsortier och projekt med många inblandade intressenter och borde 

därför snabbt kunna anamma ett mer internationellt tänkande. En förutsättning 

är självklart att vi har goda språkkunskaper, inte bara i engelska, utan i 

alla de nio officiella språk som talas i EG. 

Vi har ett högt kostnadsläge i Sverige jämfört med många EG-länder, vad 

gäller löner och lönebikostnader speciellt. Utländsk arbetskraft kommer att 

kunna komma hit och arbeta, minst 3 månader kanske 6 med sitt hemlands lön, 

därefter måste man följa lokala regler. Svårt att flytta personal, kommer 

ej att ske i större skala. Däremot kommer utländska konkurrenter att ta med 

sig duktig, specialpersonal och då ha fördel av låga kostnader. 

Som inköpare kommer det att vara svårt att knyta kontakter utomlands och få 

rätt priser, rabatter och leveranser. Även inköp bygger på utländska partners, 

vars kontakter och kanaler man kan utnyttja. Hur skaffar man sig utländska 

samarbetspartners, i form av anläggsföretag, etc. Främst bör poängteras att 

grunden till allt framgångsrikt samarbete bygger på att båda parter kan ha 

nytta av samarbetet och tjäna pengar. Dvs man måste själv ha något att erbjuda 

i form av unik kompetens, image eller marknad. Några vägar kan vara: 

* Bjuda in utländska företag att ingå i konsortier i Sverige. Många kommer 

att söka efter en partner i Sverige för framtida samarbete. Var positiv och 

öppen för detta. 
* Många svenska byggföretag har framgångsrikt etablerat fastighetsverksamhet 

i EG och härigenom skapat kontakter med små och stora byggare i samband med 

förädlingsprojekt, etc. Utnyttja dessa kontakter för samarbete. 

* Ut och studera projekt, mässor och leverantörer. Arrangera t. ex. genom 

Exportrådet besök hos intressanta kollegor. Var specifik när ni definierar 

de nischer inom de specialiteter ni vill finna samarbetspartners. Bygg

företag ute i Europa är mycket mer specialiserade och nischinriktade än 

de svenska, som oftast försöker vara allbyggare. · 

* BC-Net. För mindre företag finns en databas där man kan erbjuda sina tjänster 

alternativt definiera en sökstruktur för att finna lämpliga partners inom EG. 

Framtida industriell verksamhet bygger på nätverk och strategiska allianser. 

Man gör mindre själv och samverkar med andra. Innebär i framtiden färre 

egna anställda och mer samverkan i projekt, konsortier eller i form av 

Construction Managment. Innan man överväger samverkan med andra ute i Europa, 

bör man själv ställa sig ett antal strategiska frågor: 
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* Vad är min unika kompetens, vad är vi bra på? 
* Vad skall jag inrikta mig på för att vara säker på att överleva? 
* Hur kan jag förbättra min konkurrenskraft, genom att samverka inom 
specifika områden, produkter och med rätta partners? 

Att köpa företag inom EG inom bygg- och anläggsektom är alltför riskfyllt. 
Oftast ingår ingen substans, utom personalens kunnande och kundrelationer, vilka 
man lätt förlorar när man blandar kulturer. Det är svårt nog att köpa företag i 
Sverige. Vilket inom parantes nu kommer att bli svårare tack vare EG:s konkurrens
lagar. Avsevärt mindre risk att börja samverka i projekt, konsortier och 
minoritetsägande, för att på det sättet lära känna varandra, se den ömsesidiga 
nyttan och förstå varandras kulturer och sätt att tänka. Samt därefter even-
tuellt köpa upp eller gå ihop som ett företag. 

Inköp utomlands. 

Inom byggmaterial och anläggsmaskiner har vi tyvärr en oligopol- och 
monopolsituation med begränsad konkurrens. Svenska tillverkare och leveran
törer, likaväl som importagenter och distributörer tar ut åtskilligt högre 
priser i Sverige än nere i EG. Alla måste nu inse att vi måste anpassa 
oss till ett mer öppet Europa med ökad konkurrens. Att gå utomlands 
och ta reda på priser samt inhandla varor är ett sätt att hjälpa 
svenska leverantörer till framtida konkurrenskraft, ej att slå ut dem. Tyvärr 
har många leverantörer tagit ut överpriser i Sverige, som gjort att man kunnat 
leva gott. De som vill överleva kommer snabbt att anpassa sig och utvecklas. 

Ofta behöver man köpa utomlands 3-4 gånger sedan blir priset rätt även från 
svenska leverantörer. Transportkostnaderna inom EG kommer att sjunka med 
upp emot 40% när transporter avregleras, innebär att även volymiösa varor kan 
transporteras avsevärt längre sträckor. Standard kommer till en början att vara 
ett hinder, men under EES-avtalet kommer en harmonisering, där varor och 
maskiner CE-stämplas, och därmed får säljas fritt inom EG/EFTA marknaden . 

Tillsätt en inköpsresurs för att undersöka inköp utomlands, låt honom/henne 
ta hjälp av samarbetspartners, någon konsult eller Exportrådet. Börja med att 
definiera strategiskt viktiga varor och maskiner, som väsentligt kan påverka 
din konkurrensförmåga. Bilda en grupp med företagets bästa tekniker och projekt
ledare samt inköp. Låt dem resa och finna ideer ute i EG enligt: 

* Jämför prisnivåer för dessa strategiska varor och maskiner. Acceptera ej 
högre priser i Sverige än vad varan säljs för utomlands eller låt leverantören 
motivera pris skillnaden. 
* Sök nya material och maskiner, nya avancerade metoder, andra arbetssätt än 
vad vi traditionellt använder. Speciellt genom att besöka mässor och komplexa 
projekt kan vi få mycket nya ideer och uppslag. Kan vi hyra in avancerade 
maskiner eller få hit dem via samarbetspartners, om de är för dyra att 
investera i eller ej kan beläggas på grund av vår begränsade marknad. 
* Även för anläggning undersök mer förädlade varor, som kan korta dina 
byggtider och ge kunden bättre lösningar. T.ex. prefab, stål eller betong. 
Finns färdiga koncept och lösningar hos utländska anläggare, konsulter eller 
leverantörer, som vi kan köpa på licens eller franschisingbasis för den 
svenska marknaden. 
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* Undersök direktimport och nya distributionssätt. Byggbranschen kännetecknas 

ofta av för många inblandade mellanhänder, vilket man i framtiden ej har 

råd med. Speditionsföretagen kan ofta ta över distributörsrollen och hjälpa 

till med importhanteringen till mycket konkurrenskraftiga priser. 

* Sök hela tiden framtida potentiella partners, som kan bidraga till 

ovanstående. Progressiva företag med spetsprodukter, som kan ge egen ökad 

konkurrenskraft. 

Samverkan med utländska byggföretag. 

Utnyttja alla tillfällen att bygga upp kontakter och nätverk för framtida 

samarbete. När EG anordnade en stor byggkonferens i London i April 1991, 

fanns icke en enda aktiv byggare anmäld, trots deltagare från de flesta 

betydande EG byggföretagen! Besök kollegor ute i Europa, utnyttja seminarier, 

mässor, kontakter i form av tidigare projektpartners och kollegor i 

internationella branschorganisationer, osv. Skaffa en kontakt-

resurs på strategiskt viktiga av er utvalda marknader, inte minst i Bryssel, 
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men även London, Paris, Frankfurt, Dusseldorf och Berlin. Utnyttja era seniora 

medarbetares erfarenhet, vishet och ålderdom, uppskattas mer utomlands än i 

Sverige genom att placera dem ute i Europa, som kontaktskapare. 

Starta samverkansgrupper med de goda samarbetspartners ni har och avsett 

tid och kunniga personer att deltaga i dessa grupper. Kom ihåg att bjuda 

på er själva och ert kunnande. Ömsesidighet, förtroende och goda relationer 

är en förutsättning för framgång. Pröva och lär känna nya partners genom 

att göra projekt ihop eller låt dem förädla era utlandsfastigheter. 

Utnyttja dessa samarbetspartner optimalt genom att: 

* Gör gemensamma inköp, jämför priser, utnyttja varandras kontakter, 

priser och rabatter. Köp genom varandra om så är nödvändigt och dela på 

eventuella extravinster 
* Starta FoU projekt tillsammans för att dela kostnader och risker, men också 

framtida marknader och produkter, som blir resultatet av utvecklingen. Om 

två företag, från två länder går samman om ett forskningsprojekt kan EG 

ställa upp och bidraga med 50% av utvecklingskostnaden. Hanteras i Sverige av 

Nutek, tidigare STU. Innebär att man själv bara står för 25% av kostnaden! 

* Utnyttja varandras specialkunnande genom byte av licenser alternativt 

franschisingavtal. 
* Sök och bjud in partners, som verkligen har specifikt kunnande/metoder, 

som kan öka din konkurrenskraft i Sverige. 
* Låt dem deltaga i projekt i Sverige, som konsortiemedlemmar. och utföra 

och upphandla de delar, som ökar konsortiets totala konkurrenskraft. 

* Utnyttja alla ovanstående tillfällen till att ständigt öka din kompetens 

och att utifrån dessa nya kunskaper, fundera på egna utvecklingsprojekt, 

som kan öka företagets konkurrensförmåga på hemmaplan. 

Bjuder du in utländska partners till Sverige, kommer de att bjuda in dig, 

tjänster och gentjänster. Om vi ej är öppna för samarbete, kommer de utländska 

anläggarna istället hit och konkurrerar med oss. Vi har ej råd att bibehålla 

vår tidigare njugga inställning till samarbete med utländska anläggare, 

tvärtom vi kan lära av dem, för att själva bli bättre. 
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Ett exempel kan vara Sveriges första betongvägar. Den första vid Arlanda 
byggdes av NCC, som naturligtvis då fick erfarenheter och kunnande. När 
nästa projekt vid Falkenberg kom upp togs affären av Skanska i samarbete med 
Hochtief. Genom Hochtief får konsortiet tillgång till tyska erfarenheter och 
tyska betongprisnivåer och utrustningar. 

Följ egna kunder noga. 

EG intresset ökar snabbt i Sverige. Samtidigt har vi en djup lågkonjunktur, 
där de flesta kämpar hårt för att anpassa sina resurser samt finna nya vägar 
att konkurrera och säkerställa en god utveckling, när marknaden vänder. 
Många riktar sina blickar mot EG och jämför med de utlandserfarenheter man 
har genom egen verksamhet och utländska kontakter. Man jämför pris, kvalitet 
och kunnande- value for money. Samverka med kunderna både här hemma och 
utomlands, för att utröna hur man bäst kan tillfredsställa kundens behov. 

Vi är ej konkurrenskraftiga på alla områden, därför måste vi lära oss att 
kombinera vårt kunnande med utländska specialiteter och lägre kostnader. 
Alternativt kommer kunderna att ta hit utländska konkurrenter. 

Offentlig upphandling och EG:s konkurrenslagar. 

Ingår i EES-avtalet och gäller från 1.1.1993 för offentlig upphandling, men 
redan från 1.7.1992 vad gäller konkurrenslagar. Tanken bakom offentlig 
upphandling, som både i EG och Sverige motsvarar 15% av BNP, är naturligtvis 
att konkurrensutsätta den offentliga upphandlingen och komma bort från 
favorisering och ineffektiv egen regiverksamhet. 

Idag görs 96 % av all offentlig upphandling inom EG av företag från det egna 
landet, jämför med USA där 80% görs av lokala företag och 20% av företag, som 
arbetar över fler stater. I EG tror man att man kan nå 15-20% upphandling över 
gränserna, vilket är tillräckligt för att konkurrensutsätta den lokala 
upphandlingen. Men även för utländska företag, som vill ha framgång med 
lokal upphandling, krävs att man har en lokal partner med goda kontakter 
för att lyckas. Därför viktigt för lokala anläggningsföretag att man blir 
känd och skaffar sig utländska partners med specialkunnande. 

Reglerna för offentlig upphandling kan säkert många vid det här laget, men de 
kan sammanfattas enligt: 
* Tröskelvärden för anläggsprojekt 

Service/konsulter 
Varor 

* Minimitiden för anbud: 52 dagar 

- 5 milj. Ecu= 37 ,5 milj. sek. 
- 400000 Ecu = 3, 0 milj. sek 
- 200000 Ecu= 1,5 milj . sek 

* Skall publiceras i Official Journal of the Economic Communities och 
i databasen TED (Tenders Electronic Daily). 

Gäller även projekt med 50% offentlig finansiering samt även om man delar upp 
ett projekt i mindre delar för att komma under tröskelvärdet. För detaljer se 
UD:s Fakta Europa 1990:4. Offentlig upphandling i ett nytt Europa. 
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Tveksamhet råder vad som skall gälla för myndigheters egen regiverksamhet, men 

tack och lov är den på väg att ändras i Sverige genom att man skiljer på 

beställare och utförande verksamhet och bolagiserar de senare, varpå offentliga 

upphandlingsregler kommer att gälla. 

Viktiga förändringar för Sverige är att man ej tillåter reservationer och 

alternativ, lämnas sådana skall de prissättas. Man inriktar sig också mer mot 

funktionsupphandlingar och med EG:s krav på 10 års garanti, kommer anläggarens 

ansvar naturligtvis att ökas. Fasta priser utan index blir ett mindre problem i och 

med att även Sverige blir ett låginflationsland. Förskott kommer att bli sällan 

förekommande, tvärt om är finansiering ett framtida konkurrensmedel. 

För att ej myndigheterna skall översvämmas med anbud kommer man att föra in 

obligatorisk prekvalificering , fyra av EG-länderna har det redan. Fördel 

för professionella företag, innebär att man skall kunna visa att man har 

* Referenser från likartade projekt och teknisk kompetens. 

* Lokal partner. Långsiktigt engagemang. 
* Finansiell styrka att kunna klara projektet. 

Offentlig upphandling kommer att styras upp i framtiden, inte minst tack vare 

det offentligas ansträngda ekonomi. De professionella företag, som kommer att 

klara sig på denna marknad är de som kan stå för: 

* Bästa "value for money" . 
* Som erbjuder fasta priser och verkligen innehåller tidsramar och kostnader, 

utan extrafakturor. 
* Innehåller utlovad rätt kvalitet. 
* Har duktiga, välrenommerade projektledare. 

* Finansiell styrka och kreativitet. 

Ökad konkurrens övervakas av EG på ett mycket effektivt sätt. Varför svenska 

företag snarast bör se över sin verksamhet, sluta umgås med konkurrenter, sluta 

med gemensamma prislistor/tidlistor, osv. EG:s konkurrenslagar, som Sverige är på 

väg att anta även i Sverige, trots att de annars gäller gränsöverskridande 

konkurrens. Innebär att om ett dotterbolag/avdelning bevisas ha gjort 

prisöverrenskommelser eller delat upp marknader mellan konkurrenter, kan hela 

koncernen dömas till att böta 10% av årsomsättningen. Vi har redan avskräckande 

exempel i Sverige i form av Tetrapac och Stora. Tetrapacs böter på 558 miljoner 

motsvarade bara 2 % av omsättningen, de kunde dömts till 5 ggr högre böter! 

Sverige behöver en levande konkurrens om vi skall kunna utvecklas . och 

överleva på de internationella marknaderna. Se på vår offentliga sektor och 

dess brist på konkurrens, några av våra privata branscher har hamnat i en 

liknande skyddad sektor. Inte så att man tjänar övervinster, utan snarare så 

att riskbenägenhet och investeringsvilja minskas, man faller till sömns och 

glömmer att kunden är det viktigaste man har. 

Konkurrens kan vara stimulerande och utvecklande, men skall ej 

heller idealiseras. Vi måste få arbeta i konsortieform för större projekt 

och kombinera olika specialiteter och resurser, men vi kan gärna göra det med 

utländska partners,likaväl som med svenska. De stora svenska byggarna kommer 

troligen ej att kunna arbeta i konsortier i Sverige med EG:s regler. 

71 
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Anläggningsindustrins möjligheter inom Europa. 

Det kan väl konstateras att vi idag ej är särskilt konkurrenskraftiga 
för att gå ut i Europa inom anläggssektom. Vi har nischer där vi är duktiga, 
t. ex inom hårt berg, kraftverk,underjordslagring, tunneldrivning och kanske 
energi och miljöprojekt. Eftersom Europa består av löst berg till stor del, 
är våra erfarenheter kanske inte helt användbara. Vår största potential 
ligger nog istället i duktiga projektledare, projektorganisation och en 
helhetssyn på projekt. På hussidan ofta under namnet totalåtagande. 

Det innebär att ute i EG har vi mer förutsättningar att arbeta, som 
Construction Manager och projektledare, speciellt i tidiga skeden av projekt 
eftersom vi även har duktiga konsulter att erbjuda. För övrigt måste vi 
samverka med lokala byggare med rätt kostnadsnivå och lokal tradition. 

Men del finns näraliggande mycket intressanta potentialer. Först Norden, 
som utgör det naturliga expansionsområdet, men verkligen inte är lätt att 
penetrera. Här har norrmännen gjort en stark inbrytning i Sverige. De facto 
har de kreerat den typ av konkurrens man förutser inom EG. Företag, som går 
över närmaste gräns, där man förstår kultur och språk. Norrmännen har säkert 
kommit för att stanna och ej som någon lågkonjunkturparantes, som många tror. 

Den intressanta potentialen finns på andra sidan Östersjön, från östra 
Tyskland, Polen, Baltikum upp till St. Petersburg. SIAB har genom köpet 
av Furstenwalde lagt grunden till en mycket intressant expansion inom 
EG. Långsiktighet och koncentration borgar för en god framgång. 

Att dessa marknader kan bli intressanta för svenska anläggsföretag talar främst , 
närheten till Sverige, att stödpengar kommer att satsas först på infrastruktur 
samt att exempelvis tyska företag är mer än fullt sysselsatta på hemmaplan. För 
att nå framgång kräves dock att företagen snabbt är beredda att satsa resurser 
för att bygga upp kontakter och relationer lokalt i dessa länder, vilket kan 
vara svårt just nu med lågkonjunktur här hemma. 

För Baltikum krävs dessutom att man är beredd att investera i anläggningar för 
export av byggmaterial till EG/Sverige och få betalt i form av leveranser 
under en tidsperiod. Borde vara en utmärkt metod att öka sin konkurrenskraft i 
Sverige, eftersom det i Baltikum finns utmärkta råvaror för cement, tegel , 
prefab osv. För framgång måste vi bidraga med kunnande och utbildning. En 
årslön för en skicklig yrkesarbetare i Baltikum är idag under 2000 sek! 

Förhoppningsvis har vi ännu ett unikt kunnartde på miljöområdet. Många 
konsulter arbetar idag i dessa länder via NIB, på ett projekt att taga 
hand om de 100 värsta föroreningskälloma, som rinner ut i Östersjön och som 
bör leda till ett antal intressanta anläggsprojekt. Intressent i detta 
projekt är även EBRD(The European Bank of Reconstruction and Development), 
som är Europas "Marshallhjälp" till östra Europa. 
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När det gäller projektexport måste vi samarbeta inom Sverige mellan industri

och processföretag, byggare och konsulter, för att kunna taga totalansvar 

för projekt, men även här öka vår konkurrenskraft, genom att samarbeta med 

rätt utländska partners, som kan tillföra specifika resurser och som har goda 

lokala kontakter. 

Finansiering av projekt. 

Ett område där vi verkligen kan lära mycket av EG. Avgiftsfinansiering 
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har spritt sig som en löpeld över i Europa, i takt med minskade skatter och 

avreglering, dvs det offentliga har ej medel att finansiera egna infrastruktur

projekt utan måste prioritera sina investeringar. Generellt kommer det att bli 

ont om kapital i Sverige såväl som i Europa. Svenska företag måste koncentrera 

sina investeringar till strategiskt viktiga sektorer för deras egen överlevnad 

och utveckling. 

Investeringar i infrastruktur måste därför arrangeras till större del av 

investorer och till mindre del av intressenter i projektet, exempelvis byggare 

och andra som kan ha nytta av projektet, ägare av centra, industriområden, osv. 

Gör att avgiftsfinansiering, BOT, måste koncentreras till projekt, där man 

kan räkna hem projekten på rimlig tid, dvs ett bra trafikunderlag eller hög 

utnyttjning. Typ Öresundsbron, Arlandabanan, ringleder runt Stockholm. Men 

även VA-verk och annan kommunal service, som läggs ut på entrepenad. 

Frankrike har haft motorvägstullar i över 35 år. Det kostar 2-3 sek per mil 

att åka på dessa vägar, vilket 1990 gav 19 miljarder i intäkter! Undra på att man 

de de närmaste åren kan bygga ut ytterligare 370 mil motorväg. Jämför med 

Sverige, som har 100 mil motorväg och planerar att bygga max 10 mil per år! 

Även Norge har fått fart på sina bompengar främst runt Oslo. 

Tyskland är på väg att få ett avgiftssystem där tyska staten leasar vägarna över 

27 år. I Storbrittanien finns i dag pågående vägprojekt till ett värde av 15 

miljarder, som är helt privatfinansierat. OSV. 

Vårt dilemma är att politikerna har svårt att bestämma sig, men den ekonomiska 

verkligheten har tagit över, varför vi kommer att få ett antal projekt, med 

start i Östersund/Frösön med en broavgift. Tanken att den som brukar en resurs 

skall vara med och betala vinner i längden. 

Vad gäller finansiering av projekt blir det här hemma likaväl, som utomlands 

ett framtida konkurrensmedel. Kreativ, innovativ finansiering med hjälp av 

svenska och utländska banker och finansiärer blir ett måste. gäller även 

bistånd och mjuka lån, som ytterligare kommer att konkurrensutsättas och 

till en del hamna i EG och European Investment Bank(EIB). Gäller att kreera 

kontakter inom EG för att lära känna de stödmöjligheter och lånevillkor, som 

gäller inom EG för exempelvis norra Sverige, men även för U-landsprojekt. 
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Sammanfattning. 

Sveriges närmande till EG kommer att ge en verklig kick åt infrastrukturen 
i Sverige. Om Sverige skall bli attraktivt för investeringar är en väl 
fungerande infrastruktur ett absolut måste, både lokalt och ned mot marknaden 
i EG. Samhället måste koncentrera sina insatser till de delar av landet, som 
har sämre trafikunderlag och för upprustning av broar, vägar och järnvägar 
inne i landet. A vgiftsfinansiering kan koncentreras till regioner med bra 
trafikunderlag och olika megaprojekt. 

Av Sveriges totala bygginvesteringar 1989 gick 13% till anlägg, jämför 
det med Tyskland, 22%, Frankrike, 23% och Norge med 20%, Vår siffra kommer 
snabbt att öka, även i relation till att övriga byggandet går ned och hamna 
över 20%. 

För anläggsbranschen gäller det att agera snabbt och utnyttja EG, som en 
möjlighet, främst för att öka den egna konkurrenskraften på hemmaplan. Vi 
lever i en alltmer internationell värld. Det borde vara självklart att det 
är väsentligt att följa och utnyttja utländsk teknik och nya anläggsmetoder, 
att hitta partners för olika former av samarbete, inte minst för FoU, som 
alla försummat. Tillsammans får man bättre resurser och riskdelning. Men 
främst för att arbeta i gemensamma anläggsprojekt, härhemma och utomlands. 

Lär av andra, som en plattform för framtida satsning på egen FoU, som ger ditt 
företag unika konkurrensfördelar och gör er till kundens bästa partner. 
Med köparens marknad kommer kunderna att kunna välja och vraka. Det gäller 
att kunna erbjuda marknadens bästa ideer och kunnande samt ständigt vara 
lyhörd för förändringar . Just nu sker det stora förändringar och satsningar 
ute i Europa, vår framtida hemmamarknad. Var med och tag din beskärda del. 




