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Abstract

Upphandling av underhåll av tekniska anläggningar

Procurement of Maintenance of Technical Installations

Charlotte Källberg, Sandra Fransson

The aim of this thesis is to investigate the procurement of maintenance at SvK. By
understanding the process that has led to the current procurement strategy; provide
suggestions to how the procurement of maintenance can be improved to ensure the
quality of future maintenance of the national grid. 

A god client can be associated with a number of qualities, “acquisition competence”.
Vinnova describes acquisition competence as the ability to plan, formulate,
communicate and monitor. Different businesses and industries have different needs
and opportunities and operate in different economic structures which require
adjustments in their acquisition competence. A number of areas have been identified,
called areas of focus, where clients can adjust their competences to their markets.
The areas of focus are competition, competence/quality, control and communication.

By defining the need of acquisition competence for SvK and identifying problems, a
number of suggested strategies have been proposed. The suggestions to the upcoming
procurements are, shortening the period of contract, procurement of geographic
subdivision, break out different techniques from the contract of stations, evaluations
of the tenders, KPI, cooperation models. We recommend, from the suggested
strategies, shorter period of contract, break out different techniques from the
contract of stations, evaluations of the tenders, KPI and collaborative models.     
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Sammanfattning 
Svenska kraftnät är en statlig organisation som äger och förvaltar Sveriges stamnät. De 
bildades 92 i och med att elmarknaden avregleras.  Stamnätet brukar liknas vid elnätets 
motorväg och har till uppgift att transportera el över hela landet. En del av deras verksamhet 
är att förvalta nätet vilket görs genom deras underhållsarbete. Då SvK inte har någon egen 
underhållsverksamhet upphandlas arbetet på entreprenad, vilket har gjorts sedan SvK bidades 
92.  

Detta examenarbete har genomförts i samarbete med Svenska kraftnät under hösten 2012. 
Examensarbetet syftar till att, genom att få en förståelse för den process som lett fram till 
nuvarande upphandlingssystem, kunna ge konkreta förslag på hur upphandlingen av 
underhållsentreprenörer kan förbättras för att säkerställa kvalitén på framtida underhåll av 
Sveriges stamnät. Syftet besvaras genom frågorna, vad är en god beställare och 
hur kan SvK förbättra sin beställarkompetens?  

SvK upphandlar en slags generalentreprenad där entreprenören får samordningsansvar och 
ansvar för att anläggningen underhålls på ett fackmässigt sätt. Underhållet är indelat i fyra 
teknikdelar; kraftledningar, ledningsgator, stationer och säkerhetsrondning. Vidare är 
underhållet uppdelat i geografiskt sammanhållna paket innehållande en eller flera 
kraftledningar, ledningsgator eller stationer. 

Generellt har upphandlingen sett relativt lika ut, år efter år, dock har des mål och fokus 
ändrats under åren. Till en början var målet att få ner kostnaderna på underhållet. Att få in fler 
aktörer för att öka konkurrensen och minska priset. Detta lyckades man med dock sjönk 
kvalitén och kompetensen på marknaden minskade. Mycket av den kompetens som finns 
inom denna bransch är av den äldre generationen vilket gör att kompetensen är avtagande. 
Vidare har målet med avtalet gått från att spara så mycket pengar som möjligt till att höja och 
säkra kvalitén på underhållet. Målet, såsom det ser ut idag, är att få hög kvalitet, rätt 
kompetens och att få ett kostnadseffektivt underhåll.  

Beställarkompetens definieras av Vinnova som förmågan att planera, formulera, 
kommunicera och övervaka. Olika verksamheter och branscher har olika förutsättningar och 
verkar i olika typer av ekonomiska strukturer och kräver därför olika typer av beställare. En 
god beställare definieras därför som en beställare som anpassat sin strategi utifrån den 
marknad som denne verkar i. Ett antal områden har identifierats, fokusområden där 
beställaren kan anpassa sig till sin miljö. Fyra fokusområden har identifierats där beställaren 
kan arbeta för att få bra beställarkompetens. Fokusområdena som identifierats är Konkurrens, 
Kompetens/kvalité, Kontroll och Kommunikation.  

Genom att identifiera var bland dessa fokusområden SvK saknar kompetens har ett antal 
förändringsförslag identifierats. Dessa är; att använda kortare avtalslängder; upphandling i 
geografiska uppdelningar; bryta ur olika tekniker ur stationsavtalet; anbudsutvärdering; 
nyckeltal - KPI; samarbetsmodeller.   
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Ordlista 
AC – Växelström 
AF- Anläggning och förvaltning 
AMS – Arbete med spänning 
Banken – Rapporteringsverktyg för underhållsarbete 
Basunderhåll - Åtgärder som utförs med fast tidsintervall benämns 
Beställarkompetens - egenskaper som förknippas med att vara en god beställare 
DC- Likströmssystem 
E.ON N – E.ON Elnät Sverige  
ESA- Elsäkerhetsanvisningarna 
FD – Fortum Distribution  
HVDC – Likströmssystem med högspänning som används för kraftöverföring  
Kontrollanläggning- Ett antal skydd och kontroller som är nödvändiga för en säker och 
pålitlig elförsörjning 
KPI – Key performance indicator 
Ledningsgator – Område kring en eller flera intilliggande ledningar  
LOU – Lagen om offentlig upphandling  
Prekvalificering – Krav en entreprenör måste uppfylla för att få delta i upphandling  
Ramavtal – villkor som ligger till grund för framtida avtal under en given tidsperiod 
SLU – Sveriges lantbruksuniversitet  
SvK – Svenska Kraftnät 
Telekommunikation - kommunikationsnät för tele- och datakommunikation på stamnätet 
TR – Tekniska riktlinjer 
TSO - Transmission system operator, benämning på organisation med systemansvar för 
tramsmissionsnät  
VAB – Vattenfall AB, Vattenkraft  
VEAB – Vattenfall Eldistribution  
VS – Vattenfall Service  
ÄTOR – Ändrings och tilläggsarbeten 
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1. Inledning

”Vi vill inte bli ett nästa Banverket där eldistributionen begränsas av löv eller snö på 
kraftledningarna” Detta var orden vi möttes av när examensarbetet på Svenska Kraftnät först 
skulle diskuteras. Banverket, som förvaltade Sveriges järnvägar från 1988 till 2012 
(Trafikverket, 2011). Svenska Kraftnät, som driver och förvaltar stamnätet i Sverige, vill inte 
hamna i en liknande situation där eldistributionen inte fungerar på grund av bristande eller 
uteblivet underhåll.  

Med ett ständigt ökat beroende av elektrisk kraft i vårt samhälle blir det allt viktigare att hålla 
hög tillgängligheten på elnätet. Oplanerade avbrott i elleveranserna drabbar elanvändare hårt. 
För att säkra leveransen av el är det viktigt att elnätet underhålls och att marken under 
ledningarna hålls fria från vegetation för att minimera risken för oplanerade avbrott. (Svenska 
Kraftnät, 2012) Svenska Kraftnät efterfrågade därför en utredning på sin 
underhållsupphandling för att se om det kan utformas och styras på något annat sätt.  

I Sverige finns tre nätnivåer, stamnät, regionalnät och lokalnät. Elnätet kan liknas vid 
vägnätet, där det finns motor-, riks- och lokalvägar. På stamnätet, som ägs av staten och 
förvaltas av Svenska Kraftnät, transporteras elen från de stora kraftverken till de regionala 
elnäten. Stamnätet är med andra ord elnätets ”motorvägar”. Från regionnäten förs elen vidare 
via lokalnät till elanvändarna. (Svenska Kraftnät, 2012) Hela kedjan måste fungera för att elen 
ska komma fram till brödrosten, Tv:n, datorn etcetera. Med andra ord är det viktigt att 
stamnätet underhålls på ett hållbart sätt för att minska oplanerade avbrott och därmed 
förhinder i eldistributionen vidare till regionalnätet. (Emma Borgström, 2001)   

På Svenska Kraftnät ansvarar enheten Anläggningar Förvaltning (AF) för underhållet av 
stamnätets anläggningar. Underhållet delas in i avhjälpande och förebyggande underhåll av 
stationer, ledningar, ledningsgator och säkerhetsrondning. I ansvaret ingår även förvaltning av 
utrustning för elektronisk kommunikation som är installerad i stationer, teknikbodar, master 
samt på ledningar. 

Svenska Kraftnäts förebyggande och avhjälpande underhåll utförs på entreprenad och 
upphandlas enligt lagen om offentlig upphandling var sjätte år. Lagen om offentlig 
upphandling kom år 1993 som ett resultat av det dåvarande EES-avtalet som dåvarande EG 
stod för. (Upphandlingsbolaget, 2012)Detta innebar att all offentlig sektor blev tvungen att 
upphandla sina entreprenörer offentligt, alla företag, i hela Europa, ska ha chansen att få vara 
med. Vissa undantag accepterades, men i stort sett skulle marknaden från och med nu vara 
helt konkurrensutsatt.  

År 2008 delades LOU upp i två delar, en klassisk lag och en försörjningslag. Den klassiska 
lagen ser ut som innan medan försörjningslagen har anpassats för den så kallade 
försörjningssektorn som innefattar områdena vatten, energi, transporter och posttjänst. Lagen 
förkortas nu LUF. (Konkurrensverket, 2012) Inom ramen för LUF får en del anpassningar 
genomföras för respektive avtal. Anpassningarna görs för att beställaren till exempel ska få 
mer kontroll, styrning eller uppföljning. Detta kan göras genom att bland annat anpassa 
avtalstider, skallkrav, börkrav, revisioner och uppföljningar.  
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Enligt VINNOVA är det viktigt att aktivt arbeta med upphandlingen för att kunna uppnå god 
beställarkompetens och på så sätt uppnå en framgångsrik outsourcing. De definierar 
beställarkompetens som den aktiva rollen hos en beställare, förmågan att planera, formulera, 
kommunicera och övervaka en systemutvecklingsprocess. (VINNOVA, 2003) För att Svenska 
Kraftnät ska lyckas med sin outsourcing behöver de alltså ha en god beställarkompetens.  

Formen för hur underhållet på Svenska Kraftnät upphandlas grundades 1993, då genomfördes 
en testupphandling, första kompletta upphandlingen genomfördes sedan 1996. Senaste 
underhållsupphandlingen genomfördes 2009-2010 och avtalen gäller för perioden 2011-01-01 
till 2016-12-31. Upphandlingen omfattar fyra olika avtal, stationsunderhåll, 
säkerhetsrondning, tekniskt underhåll av ledningar samt skogligt underhåll av ledningsgator. 
Som grund för upphandlingen finns tekniska riktlinjer (TR12) och underhållsplaner i 
underhållssystemet Banken. Arbetet kring underhållsupphandlingen på Svenska Kraftnät har 
inte förändrats avsevärt sedan 1993. 

Idag står Svenska Kraftnät inför en rad stora förändringar, både internt och externt. Internt 
präglas hela verksamheten av ett expanderande nät där nyanställningar och omprioriteringar i 
organisationen är ett dagligt faktum. Det expanderande nätet är också följt av ny teknik som 
ska anpassas till de gamla. Sedan 1993, när grunden för dagens upphandlingsprocess lades, 
har hela elkraftsbranschen gått från att vara förvaltande till att idag expandera och vara 
byggande organisationer. Trotts denna förändring har inte upphandlingsprocessen förändrats 
avsevärt. Detta har gjort det svårt att få det underhåll som efterfrågas, eller snarare är det svårt 
att bestämma vad för slags behov som ska upphandlas och hur det ska förmedlas, mätas och 
uppföljas. Inom en 10 årsperiod kommer Svenska Kraftnät ha investerat mellan 20-30 
miljarder kronor i utbyggnad. För att underhållet ska kunna utvecklas med utbyggnaden 
istället för att upphandlas ”som det alltid har gjort”, krävs en god beställarkompetens där 
underhållsupphandlingen anpassas aktivt efter marknadens aktuella situation. 

Externt ska andra nätägare i Sverige också börja upphandla och i stort sätt kommer inte något 
regionalnät vara underhållet i egen regi efter 2017. Samtidigt har hela branschen legat efter i 
rekrytering och kompetensutveckling då få nyanställningar har gjorts sedan 80-talet. Dessa 
stora förändringar väcker frågor kring hur underhållet ska följa med i utvecklingen, hur 
Svenska Kraftnät ska klara att få entreprenörer när konkurrensen tätnar och hur 
kompetensutvecklingen ska stimuleras i takt med att allt mer ny teknik integreras i nätet.   

Svenska Kraftnät behöver förstå vad som krävs av dem för att uppnå god beställarkompetens. 
Med god beställarkompetens kan Svenska Kraftnät styra, mäta och följa upp vilket underhåll 
de upphandlar, vilket i sin tur kan leda till bättre kvalité på underhållet av Sveriges stamnät. 
Med ett bättre underhåll av Sveriges stamnät kommer sannolikheten för oplanerade avbrott 
och begränsningar i eldistributionen minska vilket i sin tur minskar risken för att Svenska 
Kraftnät ska bli ”ett nästa Banverket”. 

Att förstå vilken slags beställarkompetens Svenska Kraftnät behöver samt att hitta 
förändringar och förbättringar inför den kommande upphandlingen som kan möta 
utbyggnaden och samtidigt stimulera en växande kompetens på marknaden är vad Svenska 
Kraftnät har gett som uppdrag till detta examensarbete. 
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1.1 Vetenskaplig fråga 
Den vetenskapliga frågan är framtagen för att utvärdera och undersöka problemet på SvK:s 
uppdrag och samtidigt tillfredsställa universitetets krav. Frågan lyder som följer: 

Hur har SvK:s upphandling av underhållsentreprenörer sett ut och utvecklats sedan starten 
1992 och hur kan upphandlingen utvecklas för att öka kvalitén på framtida underhåll. 

1.2 Syfte 
Examensarbetet syftar till att, genom att få en förståelse för den process som lett fram till 
nuvarande upphandlingsstrategi, kunna ge konkreta förslag på hur upphandlingen av 
underhållsentreprenörer kan förbättras för att säkerställa kvalitén på framtida underhåll av 
Sveriges stamnät.  
 
Syftet besvaras genom att svara på följande frågor: 

 Vad är en god beställare? 
 Hur kan SvK förbättra sin beställarkompetens?  

1.3 Avgränsningar 
Examensarbetet kommer inte fokusera på de interna organisatoriska faktorerna på SvK som 
nämnts i inledningen, det vill säga att SvK:s organisation allt mer har börjat växa kring 
utbyggnad och lämnat förvaltningen i skymundan. Vi kommer alltså inte att försöka hitta 
lösningar på hur SvK internt kan omorganisera sig för att lyfta förvaltningen. Dock kommer 
detta nämnas och diskuteras när det rör externa problem.    

Underhållet är indelat i fyra avtal; kraftledningar, ledningsgator, stationer och 
säkerhetsrondning. Arbetet kommer inte att undersöka avtalet för säkerhetsrondning.    

1.4 Disposition av arbetet  
Arbetet inleds med en beskrivning av den teoretiska referensramen innehållande olika 
forskningsresultat kring upphandling. Forskningsresultaten sammanfattas i slutet av kapitlet i 
en egenframtagen modell, styrmodellen.  Vidare följer ett metodavsnitt där våra metodval 
motiveras.  
 
Metoden följs av ett empiriskt avsnitt där SvK och underhållsarbetet beskrivs. En historisk 
genomgång om hur underhållsupphandlingen förändrats sedan starten presenteras. Vi avslutar 
med en analys där teori och den dittills framtagna empirin knyts ihop och upphandlingen 
analyseras i styrmodellen. Detta resulterar i identifiering av fokusområden för att finna god 
beställarkompetens.   
 
Analysen följs av en fördjupande empiridel där fokusområden på SvK studeras vilket hjälper 
oss att identifiera problemområden där SvK kan arbeta för att utveckla sin 
beställarkompetens. Vidare studeras andra företag i en omvärldsanalys för att se hur de 
arbetar i fokusområdena, och på så sätt hitta alternativa strategier för SvK. 
 
Slutligen presenteras de framtagna förändringsförslagen som analyseras och en beskrivning 
av möjliga tillämpningar på SvK. Arbetet avslutas med slutsats och våra rekommendationer. 
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2 Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen presenteras i två delar, första delen behandlar 
beställarkompetensen under upphandlingsprocessen och andra delen beställarkompetensen 
under avtalsperioden. I den första delen kommer olika teorier kring hur planering inför 
upphandlingen samt hur själva avtalet kan utformas att presentera. I den andra delen 
presenteras olika teorier om hur arbetet under avtalsperioden kan styras. I slutet av kapitlet 
sammanfattas de presenterade teorierna till en modell som vi har valt att kalla styrmodellen. I 
figur 1 illustreras de olika stegen i beställarens process vid offentlig upphandling. 

Figur 1. Schematisk bild av upphandlingsprocessen (Konkurrensverket, 2012) 

 

2.1  Upphandlingsprocessen 
Under behovsfasen identifieras vad företaget behöver upphandla samt vilken slags 
entreprenad som krävs för att tillgodose det identifierade behoven. (Konkurrensverket, 2012) 
Denna fas är ofta den mest tidskrävande för beställaren. (Lindberg, 2008) Utan ett identifierat 
behov är det svårt för både beställare och entreprenör att få ut det de förväntat sig av 
samarbetet. Valk (2008) menar att ett vanligt problem i upphandlingsprocesser är just att 
beställaren inte anpassar sig efter vad som ska beställas. Detta har som följd att entreprenören 
ofta har svårt att veta vad det är beställaren erbjuder till slutkunden vilket kan skapa problem i 
samarbetet. (Valk, 2008) Genom att anpassa upphandlingsprocessen och kraven i avtalet efter 
det identifierade behovet och efter vilka slags samspel som krävs för ett lyckat samarbete kan 
resultatet av upphandlingen bli mer lyckat. (Wynstra, 2006) Med resultatet menas här 
skillnaden mellan förväntat resultat och faktiskt resultat.  

Det är behovet som styr entreprenörsform, ersättningsform, avtalstid, 
anbudsutvärderingsmetod och typ av önskat samarbete. Chansen för ett lyckat samarbete 
under avtalsperioden ökar om alla beslut anpassas efter det faktiska behovet som upphandlas. 
(Nilsson P. E., 2007) 

2.1.1 Entreprenörsformer 
2.1.1.1 Delad entreprenad 

Beställaren upphandlar själv flera eller samtliga delentreprenörer. Beställaren kan i stort sätt 
välja mellan att upphandla alla uppdrag för sig eller samla de mest liknande under en 
entreprenad och upphandla de mest specifika för sig. (Byggledarna, 2012) Genom denna 
entreprenörsform kan beställaren kontrollera att de får hela entreprenaden för 
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marknadsmässiga priser, dock blir samordningskostnader och administrativa kostnader större. 
När beställaren upphandlar alla entreprenörer själv uppstår ingen fördröjning i arbetet på 
grund av att entreprenören ska teckna egna avtal med underentreprenörer, detta kan medföra 
att arbetet kommer igång fortare. (Söderberg, 1998)  
 
Vid en delad entreprenad har beställaren ett stort ansvar för samordningen och för att se till att 
inga glapp uppstår mellan de olika entreprenörernas områden. Om någon utav entreprenörerna 
skapar fördröjningar för de andra kan det ställas krav på ersättning mot beställaren. Dock 
finns möjlighet att ge samordningsansvar för vissa områden till olika entreprenörer, vilket gör 
att riskerna fördelas mer mellan parterna. Det är fortfarande beställaren som har det 
övergripande ansvaret och den som får stå till svars om ingen utav entreprenörerna kan ta 
ansvaret. Med andra ord kräver denna entreprenörsform ett stort ansvar från beställarens sida 
och det krävs att beställaren har en organisation som kan samordna med alla olika 
delentreprenörer. (Byggledarna, 2012)  
 
2.1.1.2 Generalentreprenad 

Generalentreprenad, som även kallas utförandeentreprenad, innebär att beställaren endast 
behöver sluta ett avtal med en entreprenör, den så kallade generalentreprenören. Allt ansvar 
för samordning läggs på generalentreprenören som själv får hitta underentreprenörer. 
Utformningen kan medföra en senare start av arbetet om generalentreprenören har svårt att 
hitta underentreprenörer.  
 
Administrationskostnaderna för beställaren blir lägre dock måste generalentreprenören ta ut 
ett risktillägg vilket medför att avtalskostnaden blir större. Beställaren anger vad som ska 
göras och ger förslag på hur, entreprenören får själv komma på bättre lösningar än det 
föreslagna. Entreprenören kan också hitta underentreprenörer som kan göra samma jobb 
billigare, denna mellanskillnad går då huvudentreprenören till godo. (Byggledarna, 2012) Att 
beställaren har detta ansvar medför att denne också ansvarar för missar i utförandeplanerna. 
För beställaren blir ansvarsförhållandet enklare vid en generalentreprenad än vid delad 
entreprenad. Denna entreprenörsform ger också beställaren en viss påverkan på slutresultatet. 
(Söderberg, 1998)  
 
2.1.1.3 Samordnad generalentreprenad 

Vid samordnad generalentreprenad tar beställaren in anbud på samma sätt som vid delad 
entreprenad. I samband med upphandlingen får generalentreprenören, som lämpligen redan är 
upphandlad, ta över anbuden som beställaren fått in och upphandla dessa som 
underentreprenörer. På så sätt får beställaren bättre kännedom om hur priserna och 
kompetensen ser ut på marknaden och slipper ta ansvar för kostnaderna för samordning. 
(Söderberg, 1998)  
 
Beställaren har ingått avtal med varje entreprenör fast har endast avtalet mot 
generalentreprenören aktivt. Detta betyder att generalentreprenören sköter all kommunikation 
mellan beställaren och de andra entreprenörerna. Generalentreprenören ansvarar också för de 
andra entreprenörerna. Betalning kan ske både enbart till generalentreprenören som själv får 
betala underentreprenörerna eller så kan beställaren sköta betalningen för var och en av 
entreprenörerna. (Byggledarna, 2012)  
 
Vid en samordnad generalentreprenad förekommer höga risker i kontraktshandlingarna vilket 
kräver att entreprenaderna beskrivs fullständigt i förfrågningsunderlaget. Riskerna minskar då 
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generalentreprenaden upphandlas innan de andra och kan vara med i utvärderingen av 
underentreprenörerna. (Byggledarna, 2012) 

2.1.1.4 Totalentreprenad 

Vid totalentreprenad sluter beställaren endast ett avtal som omfattar hela uppdraget. 
Förfrågningsunderlaget till en totalentreprenad kan inte vara för detaljerad eftersom det är 
huvudentreprenören som själv ska ansvara för hela uppdraget. Detta gör att utvärdering inte 
enbart går att göras på pris utan beställaren bör lägga in andra parametrar som kompetens, 
omsättning osv. Beställaren måste alltså utvärdera anbuden utifrån både pris och den 
produkten/servicen entreprenören kan erbjuda. (Söderberg, 1998) 

Entreprenaden minskar risken för beställaren men minskar också kontrollen. Eftersom 
entreprenören själv får välja vilka lösningar denne ska ha på uppdraget kan denne ta det 
billigaste och snabbaste i förmån för det med bäst kvalité eller det bäst lämpade för 
situationen. Detta kan lösas genom att beställaren anger ett referensobjekt som utgör en slags 
kvalitetsnorm. (Söderberg, 1998) Då det enbart finns ett fåtal entreprenörer som har de 
ekonomiska och kompetensmässiga förutsättningarna för att kunna ta en totalentreprenad kan 
denna entreprenörsform hämma konkurrensen på marknaden. (Byggledarna, 2012) 

2.1.1.5 Förhandlingsentreprenad 

Vid en förhandlingsentreprenad engageras entreprenören i ett tidigt skede och är med vid 
framtagandet av produktion/servicetekniska och ekonomiska bedömningar. Problemet med de 
ovan nämnda kan vara att vissa entreprenörer och underentreprenörer kommer in sent i 
processen och kan därför inte påverka förfarandet och utformningen. Detta kan medföra att 
viktig kunskap om produktion/servicemetoder och kostnader kan gås miste om. (Söderberg, 
1998) Entreprenadformen förutsätter ett stort förtroende mellan beställaren och entreprenören 
eller att beställaren har tillräckligt med kunskap för att kunna bedöma entreprenörens 
ersättningskrav. Ersättningsformen för denna entreprenad är vanligen löpande räkning med 
kostnadstak och incitament. (Byggledarna, 2012) 

2.1.1.6 Funktionsentreprenad 

Funktionsentreprenad är en relativt ny modell där entreprenörer tävlar om, förutom lägsta 
pris, bästa framtida funktion. Som tillexempel kan uttryckas i årskostnader. Detta innebär att 
entreprenören har ansvar för funktion av anläggningen i fråga och får själv stå för kostnader 
på grund av fel eller störningar. Sköter entreprenören anläggningen bra tillkommer få 
störningar vilket blir gynnsamt och vice versa.  

Om ersättningsformen är anpassad efter störningskostnader och liknande så kommer 
beställaren i stort sätt att få precis vad denne betalar för och entreprenören gynnas av att 
utföra ett bra arbete. Svårigheten med denna upphandlingsform ligger i vart gränsen för 
entreprenaden ska dras, hur mycket har entreprenören ansvar för? En annan svårighet är att 
säga om det är entreprenörens arbete som orsakar en viss störning eller ett visst fel. 
(Byggledarna, 2012) 

I tabell 1 nedan redovisas sammanfattande för och nackdelar med de olika 
entreprenadformerna. Vilka är indelat i kategorierna ekonomi, tid för arbeten och risk/ansvar 
eftersom det är de tre tydliga områdena som diskuteras angående entreprenadformer. 
(Söderberg, 1998) 
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Tabell 1. Sammanfattande tabell om entreprenadformerna (Byggledarna, 2012), (Söderberg, 
1998) 

Entreprenadform Ekonomi för 
beställaren 

Tidsaspekt Risk/Ansvar Passar för 

Delad entreprenad Lägre 
anbudspriser, 
högre kostnad för 
samordning och 
administration. 

Kan komma 
igång fortare. 

Beställaren tar 
största ansvaret och 
störst risk. Risken 
ligger främst i 
”glapp” mellan 
entreprenörerna. 

Arbeten där unika 
och erfarna 
kompetenser krävs. 
Beställaren måste 
dock ha stor teknisk 
kunskap för att 
avgöra vad som 
behövs. 

Generalentreprenad Risktillägg 
tillkommer dock 
lägre kostnader 
för samordning 
och 
administration. 

Kan ta längre tid 
att komma igång. 

Generalentreprenör
en tar största 
ansvaret och störst 
risk.  

Arbeten där det finns 
entreprenörer som 
har mer kunskap och 
erfarenhet än 
beställaren.  

Samordnad 
Generalentreprenad 

Lägre 
anbudspriser, 
lägre kostnader 
för samordning 
och 
administration. 

Kan komma 
igång fortare. 

Kräver fullständigt 
beskrivet 
förfrågningsunderla
g för att minska 
risk för beställaren. 
Generalentreprenör
en tar generellt 
största ansvaret och 
störst risk under 
avtalsperioden. 

Arbeten där både 
beställaren och 
någon entreprenör 
har kunskap och 
erfarenhet av arbetet. 

Totalentreprenad Kan ge lägre 
anbudspriser, 
dock kan pris för 
kvalité bli högre.  

Stimulerar 
snabbare arbete. 

Liten risk för 
beställaren. Risk 
för att hämma 
konkurrensen på 
marknaden. 

Arbeten där 
beställaren inte har 
någon kunskap eller 
erfarenhet av arbetet 
och där det finns 
entreprenörer med 
lång erfarenhet och 
bred kunskap. 

Förhandlings-
entreprenad 

Liknande 
totalentreprenad. 

Stimulerar 
snabbare arbete. 

Ännu mer ansvar 
på entreprenören än 
i en 
totalentreprenad. 

Entreprenören har 
stor kunskap och 
erfarenhet av 
liknande arbete. 

Funktions-
entreprenad 

Beställaren kan få 
exakt det denne 
betalar för. 

Snabbt arbete 
utan 
nedskärningar på 
kvalitén. 

I stort sätt allt 
ansvar på 
entreprenören. 

Beställaren har i 
stort sätt ingen 
erfarenhet av arbetet 
och entreprenören 
har stor erfarenhet av 
liknande arbeten. 
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2.1.2 Ersättningsformer 
 
Den ersättning som utgår för ett uppdrag är något som just nu står i forskningsfokus (Nilsson, 
2008). Då valet av att betala en fast ersättning, löpande räkning eller en blandning av dessa 
skapar olika starka incitament för kostnadseffektivitet och riskfördelning. (Milgrom, 1992).  
Hur ersättningsformen beror av tre olika typer av samhällsekonomiska mål:  
 

1. Risk: Vem bär risken om något oväntat händer som påverkar kostnaden? Med oväntat 
menas något utöver det som har beräknats i anbudet. Hur stor är risken att något 
händer? 

2. Kostnadseffektivitet: Hur säkerställs att kostnaden är marknadsmässig och att man får 
så lågt pris för önskad kvalité som möjligt? 

3. Hänsyn till skatteeffekter: Med pressade priser får beställaren högre vinst eller så 
behöver skattebetalarna inte betala lika mycket för utfört arbete, vilket kallas 
skattekilen. Frågan här är hur ballansvägningen mellan nytta för att spara in 
skattemedel, skattekilen, och nytta för att öka vinsten för att investera inom företaget. 
(Nilsson, 2008) 

 
Nedan följer exempel på olika slags ersättningsformer:   
 
2.1.2.1 Fast Pris 

Med fast pris menas att man fastställer ett pris för hela eller delar av entreprenaden redan i 
upphandlingen. Om avtalet sträcker sig över en lång tidsperiod kan fastpriset indexregleras 
vilket anges i kontraktet. Med denna ersättningsform minskar beställaren sina ekonomiska 
risker och en uppfattning om entreprenadens slutkostnad kan tidigt fås. Om ändringar eller 
tilläggsarbeten tillkommer kan dock entreprenören kräva ytterligare ersättning om detta inte 
tydligt beskrivs i avtalet. Därför kräver en upphandling på fast pris ett stort förarbete för att 
minska brister och missar i förfrågningsunderlaget. Detta gäller inte vid totalentreprenad. När 
fast pris tillämpas tenderar entreprenören att få jobbet gjort så fort som möjligt för att minska 
på deras löpande kostnader. (Söderberg, 1998) 
 
2.1.2.2 Löpande räkning 

Löpande räkning kan förekomma i en rad olika varianter. Nedan följer två vanliga former: 
 

1. Löpande räkning med procentuellt arvode: Ersättningsformen innebär att ett påslag 
läggs till på alla entreprenörens kostnader. När anbud ska utvärderas vinner den 
entreprenör som lagt på minst procentuellt påslag. Entreprenören får inga incitament 
att bygga snabbt eller ekonomiskt eftersom denne får mer påslag på dyrare material 
och långsamt utfört arbete. Beställaren har heller inte någon klar uppfattning om 
slutkostnaden för arbetet och tar också all risk i avtalet. (Söderberg, 1998) 

 
2. Löpande räkning med kostnadstak och incitament: Ersättningsformen innebär att 

beställaren ifrån en del av riskerna i den föregående formen. Ett tak på den löpande 
räkningen sätts, och om den slutliga kostnaden avviker från taket delar entreprenören 
och beställaren på vinsten/förlusten. Ersättningsformen uppmuntrar entreprenören att 
effektivisera sina lösningar. Dock kan entreprenören komma och kräva att höja taket 
på grund av otydligheter eller ÄTA-arbeten. (Söderberg, 1998) 
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2.1.2.3 Fasta á-priser 

Genom fasta á priser tar beställaren fram en mängdlista med material och antal timmar per 
arbete. Entreprenören uppskattar priser och lämnar in en á-prislista på materialkostnader, 
omkostnader och timarvoden. Med denna ersättningsform kan beställaren styra mängden och 
vilket material som används. På detta sätt behövs inte lika ingående förarbete och eftersom 
entreprenören har lämnat en á-prislista kan det förväntas att denne vill göra jobbet så snabbt 
som möjligt. (Söderberg, 1998) 
 
Vilken ersättningsform som ska väljas till vilken slags entreprenad presenteras nedan.  
  

 Ju större möjlighet entreprenören har att påverka slutkostnaden för uppdraget 
desto närmre fastpriskontrakt ska läggas in. Detta handlar om uppdrag där 
utomstående effekter inte kan påverka entreprenörens arbete eller där 
entreprenören har möjlighet att vidta åtgärder som begränsar konsekvenserna 
av utomstående effekter inträffar, så som väder eller internationella 
konjunktursvängningar. (Milgrom, 1992) 

 Ju sämre det är för entreprenören att bära risk desto mer risk bör läggas på 
beställaren. Detta gäller främst då entreprenören är ett mindre företag än 
beställaren. (Milgrom, 1992) 

 Ju fler utomstående faktorer som kan påverka resultatet desto större är 
osäkerheten för det slutliga kostnadsutfallet. I dessa fall bör mer risk läggas på 
beställaren. Om arbetet som ska upphandlas lätt kan påverkas av t.ex. väder så 
blir det även billigare för beställaren att ta mer risk eftersom entreprenören 
annars måste lägga till en riskpremie i det anbud som lämnas in. (Milgrom, 
1992) 

 Ju mer kontroll entreprenören har över metoden att utföra det upphandlade 
arbetet desto starkare skäl finns det att använda fast pris som ersättningsform. I 
dessa fall kan särskilda incitament, såsom bonusar och böter, få entreprenören 
att reagera mot ett visst håll. Här kan alltså incitament fungera som en slags 
regulator för fast pris. (Milgrom, 1992) 

 Om ersättningsformen närmar sig en löpande räkning så krävs mer kontroll 
från beställaren. I sådana situationer finns det skäl att lägga mer resurser på 
kontrollfunktion. (Milgrom, 1992) 
 

2.1.3 Avtalstider 
Avtalstider beror ofta på hur lång tid arbetet förväntas ta om uppdraget kan ses som ett 
projekt. Om en process ska upphandlas sätts avtalstiden beroende på vilka effekter som ska 
göras på marknaden och vilket slags samarbete som förväntas. (Nilsson, 2008) Ju längre 
period avtalet sträcker sig desto närmare samarbete kan arbetas fram. Längre avtalstid är en 
fördel för den vinnande entreprenören, dock mindre fördelaktigt för de entreprenörer som inte 
får uppdraget. Längre avtalsperiod kan ge incitament till att utveckla och effektivisera arbetet 
och även till att anställa och vidareutbilda personal. (Iossa, 2006)  
 
Dock kan en längre avtalsperiod påverka marknaden negativt då marknaden i stort sätt stängs 
för de överblivna entreprenörerna och de måste vänta tills nästa upphandling för att få en ny 
chans. Med en lång avtalsperiod kan kunskapen i dessa företag ha gått förlorad under åren av 
väntan. Detta gäller främst om det finns få beställare av samma genre på marknaden. 
(Konkurrensverket, 2012) Ibland kan dock entreprenörer som tappat avtal i en upphandling 
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teckna avtal som underentreprenörer till de som vann upphandlingen. (Iossa, 2006) En annan 
svårighet med långa avtalsperioder är att lagar, krav, konjunkturer och marknadspriser 
förändras med tiden vilket kan skapa komplikationer när det långa avtalet inte går att anpassa. 
(Nilsson, 2008) 
 
Avtalstid kan även fungera som ett incitament med optionsår, vilket innebär att entreprenören 
som har skött sig bra får ett eller flera extra år. För att detta ska vara effektivt krävs då någon 
form av mätetal som kan visa om beställaren tjänar eller förlorar på att förlänga 
avtalsperioden. (Byggledarna, 2012) 
 

2.1.4 Anbudsutvärdering 
Beställaren kan välja att utvärdera anbuden efter lägsta pris eller efter det mest ekonomiskt 
fördelaktiga där olika mjuka parametrar vägs in i utvärderingen. (Upphandlingsbolaget, 2012) 
Mjuka parametrar kan till exempel vara redovisning av olika lösningar, cv på arbetarna, 
framtidsplaner och referenser.  Att utvärdera på lägsta pris anses vara lättast för beställaren. 
Det krävs inte lika mycket resurser när avtalet ska utformas, ingen utarbetad 
utvärderingsmodell och risken för överklagningar minskar. (Fredström, 2007)  
 
Överklagningar är något som både kostar tid och pengar och har sedan 2002 ökat i antal 
dramatiskt.  År 2002 ändrades LOU för att göra det lättare för entreprenörer att överklaga 
anbudsutvärderingen. Lennerfors beskriver i sin artikel ”den reglerande protesten” ett läge där 
beställare som vägverket förlorar stora summor på att göra om sina upphandlingar om och om 
igen, allteftersom nya överklagningar kommer in. Han redovisar även att överklagningar, 
enligt Stockholms länsrätts årsredovisning 2003, har ökat med ca 1000 procent mellan 2001-
2003 och att de flesta av dessa överklagningar kommit in i anknytning till offentlig 
upphandling. (Lennerfors T. , 2010)  
 
Detta är alltså ett problem som inte ska underskattas när en beställare överväger att upphandla 
med så kallade mjuka parametrar. Dock finns många fördelar med att upphandla efter det 
mest ekonomiskt fördelaktiga istället för efter lägsta pris. Beställaren kan påverka kunskap 
och utveckling på marknaden genom att lyfta fram dessa parametrar som avgörande vid en 
upphandling. Fokus kan flyttas från pris till kvalité vilket kan vara nödvändigt inom vissa 
branscher. Många beställare går även mot att upphandla mer samverkande entreprenörsformer 
vilket kräver att samarbete mellan beställare och entreprenör blir allt viktigare. (Fredström, 
2007) 
 
Ökningen av överklaganden har, enligt Lennerfors, gjort att offentlig upphandling inte har 
ökat effektiviteten på marknaden, vilket var en av orsakerna till införandet av lagen. Den 
offentliga upphandlingen har däremot ökat transparensen i avtalen samt minskat korruptionen 
på marknaden. (Lennerfors T. T., 2007) Den mest transparanta anbudsutvärderingen är 
rimligtvis den med minst antal kriterier, det vill säga den metod där enbart lägsta pris 
utvärderas. Detta är även något som Lennerfors kommer fram till. Ändå ökar andelen 
beställare som väljer att utvärdera utifrån det mest ekonomiskt fördelaktiga. Fernström (2007) 
beskriver en tydlig ökning av mjuka parametrar i anbudsutvärderingen och förutspår att 
konsulter i framtiden kommer utvärderas ca 80 % på mjuka parametrar och att entreprenörer 
kommer utvärderas på ca 60 % mjuka parametrar. Fernström menar att utvärdering av mjuka 
parametrar är nödvändigt för att beställaren ska kunna ha koll på kvalitén av det arbete som de 
upphandlar samt att de får mer styrning på vilka krav som ställs på underentreprenörer. 
(Fredström, 2007)  
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De slutsatser som kan dras från forskningsresultaten är att mjuka parametrar mer och mer ses 
som avgörande för ett lyckat samarbete under avtalstiden men att upphandlingen bör 
genomföras så transparant som möjligt för att minska risken för överklagningar. 
 

2.2 Under avtalsperioden 
 

Det finns olika modeller som kan styra samarbetet och fokus under avtalsperioden. Det finns 
dock ingen tydlig gräns för vart arbetet under avtalsperioden börjar, därför kommer innehåller 
även dessa modeller även innehålla teorier angående utformning av avtalet.  

2.2.1 Marknad, hierarki och nätverk 
Det identifierade behovet i figur 1 förekommer i olika typer av samarbeten vilka är viktiga att 
identifiera för att kunna styra avtalet. Hur samspelet och relationen mellan beställare och 
entreprenör kan se ut beskrivs i Powells (1990) tre modeller av styrning där marknad, hierarki 
och nätverk jämförs för ekonomisk organisering. Han diskuterar de tre modellerna utifrån ett 
antal nyckelfunktioner som karaktäriserar deras egenskaper se tabell 2:  

2.2.1.1 Marknad 

Marknad styrs genom avtal och äganderätt och erbjuder valmöjligheter, flexibilitet och 
möjligheter.  De möjliggör snabb och enkel kommunikation. Inget beroende förekommer av 
styrning, pris eller produktion.  
 
Prissättning är en förenklad mekanism vilket innebär att den inte tar med komplexa och 
dynamiska förändringar. Därför är marknader sämre för att lära och överföra tekniska ”know 
how”. I en perfekt marknad är informationen fri och tillgänglig, många alternativa köpare och 
säljare och det finns ingen överföringseffekt från en transaktion till en annan. Utbyten blir 
dock mer frekventa och komplexa, kostnader för att genomföra och kontrollera ökar vilket ger 
utrymme för andra metoder av utbyten.  
 
2.2.1.2 Hierarki 

Hierarkin har sin grund i arbetsgivare-arbetstagarrelation, individer som agerar under ledning 
och arbetsroller definierade av högre chefer. Hierarkisk struktur karaktäriseras av tydligt 
styre, klara avdelningsgränser, detaljerat rapporteringssystem och formella beslutsprocesser. 
De styrs genom rutiner och regler.  Styrkan är att de är tillförlitliga, vilket lämpar sig bra vid 
produktion av stora volymer och bland verksamheter som kräver mycket ledning.   
 
2.2.1.3 Nätverk 

Nätverk är ”lättare på fötterna” jämfört med marknader.  Nätverk kan vara komplexa, det 
grundläggande antagandet om en nätverksrelation är att en part är beroende av resurser 
kontrollerande av någon annan.  Transaktioner görs inte genom diskreta utbyten eller 
sanktioner utan genom individer i nätverk som deltar i ett ömsesidigt utbyte. 
 
Nätverk är flexibla och anpassas till svängningar i marknaden och dess omständigheter.  
Nätverk är bra då anpassningar krävs och då behov av effektiv och trovärdig information 
efterfrågas. Den mest användbara informationen är inte den som flödar inom organisationen, 
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uppifrån och ned, utan den som fås av någon man tidigare arbetat med. Den typen av 
information har högre trovärdighet.  Information som kommer från nätverk anses vara 
”tjockare” än information från marknaden och ”friare” än från hierarkier.  Nätverk lämpar sig 
i tekniska branscher där ”know how” är viktigt.  (Powell, 1990) 

Tabell 2: Schematiserad tabell av viktiga skillnader mellan marknad, hierarki och nätverk 
(Powell, 1990) 

  Former  

   

Nyckelfunktioner Marknad Hierarki Nätverk 

    

Normativ grund Kontrakt- 
rättigheter 

Anställning 
Relation  

Komplimenterande 
styrka 

Kommunikationsmedel  Pris Rutiner Relationell  

Konfliktlösningsmetoder  Förhandla  
Domstol  

Sanktion-tillsyn Norm om 
ömsesidighet- oro 
för sitt anseende 

Grad av flexibilitet Hög Låg Mellan 

Grad av engagemang 
mellan parterna 

Låg Medium till hög Medium till hög 

Ton eller klimat  Precision och 
eller misstanke  

Formellt, 
byråkratiskt  

Obegränsad, 
ömsesidiga 
fördelar 

Aktörers preferenser och 
val 

Oberoende Beroende  Beroende av 
varandra 

Blandning av formerna  Upprepa 
transaktioner 

Avtal som 
hierarkiska 
dokument   

Informell 
organisation  

Marknadsliknande 
egenskaper: 
resultatenheter, 
internprissättning  

Flera partners  

Formella regler  

 

2.2.2 Pris, förtroende eller auktoritet? 
Ett annat resonemang i samma tema tas fram i Erikssons (2006) strategiska 
upphandlingsmodell där teori från Transaction cost economics (TCE), Industrial buying 
behavior (IBB) samt principal-agentteori flätas samman. Modellen belyser vilka styrmedel 
som lämpar sig för olika typer av behov. Modellen illustreras nedan i figur 2.     
 



 
 

 

17 
 

 

Figur 2:Upphandlingsmodell med passande kombination av pris, förtroende och auktoritet 
för olika typer av transaktioner. (Eriksson, 2006) 

 
Utvecklingsmodellen belyser att beställaren bör lägga olika fokus på pris, förtroende och 
auktoritet beroende på vilka egenskaper transaktionerna har. Med pris menas det 
marknadsmässiga priset som styrs av utbud och efterfrågan. Förtroende ses i denna modell 
från två olika perspektiv, ekonomiskt förtroende och socialt förtroende. Ekonomiskt 
förtroende är det förtroendet att den andre parten förväntas arbeta med dig så länge det är 
ekonomiskt rationellt, detta förtroende påverkas av incitament, garantier, garantier och 
framtida affärsmöjligheter. Det sociala förtroendet grundar sig i den sociala miljön och dess 
relationer. Med auktoritet menas den kontroll beställaren har över genomförandet och 
slutresultatet. (Eriksson, LTU, 2007) 
 
Enligt modellen kan ett samarbete med låg komplexitet och kort varaktighet fokusera på mer 
pris. När samarbetet blir mer komplext med fler och mer långvariga transaktioner krävs mer 
fokus på auktoritet. Vid väldigt komplexa och långvariga samarbeten bör fokus läggas på 
förtroende snarare än pris eller auktoritet. Auktoritet är bra för att styra effektiviteten och 
stabiliteten i entreprenörens arbete, dock minskar detta entreprenörens motivation och 
engagemang jämfört med om förtroende är i fokus. (Eriksson, 2007) 
 
Samma resultat kommer även Lindberg (2008) fram till i sin artikel om ett nytt sätt att se på 
upphandling. Där menar han att det som upphandlas, produkten eller tjänsten, ska behandlas 
olika i de olika faserna under upphandlingsprocessen. Genom att objektifiera och specificera 
det som ska upphandlas förenklas räkningsprocessen för entreprenören.  När avtalet är skrivet 
och samarbetet börjar övergår processen i en annan fas och då är det bättre om 
objektifieringen släpps. En service kan tillexempel se väldigt olika ut beroende på situation. 
När uppdraget sedan ska följas upp kan det igen vara praktiskt att objektifiera det igen för att 
det ska vara lättare att mäta.  
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Denna modell kallas för upphandlingslogiken och är en kombination av olika grad av den 
gods-dominerade logiken (den objektifierade och specificerade) och den service-dominerande 
logiken (den anpassningsbara som kräver mer förtroende och närmre samarbete). Den gods-
dominerande logiken innebär att beställaren ska se allt denne upphandlar som gods vilket är 
lätt att sätta ett pris på och utvärdera och fungerar bra när man vill ha distans till sina 
entreprenörer. Den service-dominerande logiken menar att en service är svår att sätta pris på 
innan den är utförd beroende på att situationen för den förändras och påverkas av yttre 
effekter, därför säger denna logik att samarbetet ska vara nära, flexibel och bygga mer på 
förtroende. (Lindberg, 2008) 
 
Eriksson (2007) tar också fram ett förslag på hur hans modell kan påverka samarbetet i olika 
delar av upphandlingsprocessen. Han menar att fokus på pris, auktoritet eller förtroende som 
styrmedel påverkar hur samarbetet kommer att fungera. (Eriksson, LTU, 2007) Se 
sammanfattning av hans resonemang nedan i tabell 3:  

Tabell 3: Upphandlingens effekt på effekttyper och styrningsmekanismer. (Eriksson, 2007) 

 
Steg i 
Upphandlingsprocessen 
 

 
Pris som 
effektstyrning 

 
Auktoritet som 
processtyrning 

 
Förtroende som 
social styrning 

 
Förfrågningsunderlag 
 

 
Specificeras av 
Beställaren 
 

 
Specificeras av 
entreprenören 

 
Gemensam 
specificering 

 
Annonsering 
 

 
Öppet 
anbudsförfarande 
 

 
Begränsad 
anbudsinbjudan 

 
Begränsad 
anbudsinbjudan 

 
Utvärdering av 
anbuden 
 

 
Fokus på 
anbudspriset 

 
Fokus på mjuka, 
auktoritetsbaserade, 
parametrar 
 

 
Fokus på mjuka, 
förtroendebaserade, 
parametrar 

 
Val av 
underleverantörer 
 

 
Inhemska 

 
Beställaren 
nominerar 

 
Underleverantörer 
väljs tillsammans ut 
av både beställaren 
och 
huvudentreprenören 
 

 
Utforma avtalet  
 

 
Formella och 
omfattande avtal 

 
Formella och 
omfattade avtal 
 

 
Informella och 
dynamiska kontrakt 

 
Val av ersättningsform 
 

 
Fast pris 

 
Löpande räkning 

 
Fokus på 
stimulansåtgärder 
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Samarbetsverktyg 
 

Låg användning av 
samarbetsverktyg 
 

Låg användning av 
samarbetsverktyg 

Hög användning av 
samarbetsverktyg 

 
Utvärderingsmetod 
 

 
Effektstyrningen 
kontrolleras av 
entreprenören 
 

 
Processtyrningen 
kontrolleras av 
entreprenören 

 
Kontroll utförs av 
beställaren 

 
 
Denna modell visar på att olika typer av transaktioner kräver olika typer av styrning för att 
uppnå ett effektivt samarbete. Modellen hävdar också att ökade nivåer av tillgångar bör leda 
till lägre fokus på pris och ett högre fokus på förtroende och/eller auktoritet. Det visar sig 
också att hög frekvens av transaktioner och längre varaktighet av samarbetet ökar behovet av 
förtroende men sänker fokus på pris och auktoritet.  För att underlätta inrättandet av dessa 
mekanismers kombinationer av olika typer av kontroll måste beställaren skräddarsy sina 
upphandlingsförfaranden, genom hela processen. 
 
Genom att skräddarsy de olika delarna i upphandlingsprocessen enligt modellen ovan och 
tillsammans med Lindbergs (2008) teori om upphandlingslogiken så kan olika kombinationer 
underlätta entreprenörens jobb med lämpliga nivåer av styrmekanismer av olika 
transaktioners egenskaper.  (Eriksson, 2007) (Lindberg, 2008)  
 

2.2.3 KPI 
KPI, eller nyckeltal, är ett verktyg för att mäta effektivitet i en verksamhet.  Det är ett 
numeriskt värde som syftar till att beskriva förhållanden i en organisation. Genom att lägga 
till det perspektiv som intresserar oss ökar informationsrikedomen i nyckeltalet. Nyckeltalet 
blir då i form av en kvot: Nyckeltal = intresse/jämförelsebas (Catasús, Gröjer, Högberg, & 
Johrén, 2008) 

I en artikel skriven av Salonen et al (2011) beskrivs värdet av användning av KPI:er när 
underhåll ska upphandlas. De menar att de finns stora vinster för beställare med begränsade 
resurser och kunskap inom underhåll att använda och utveckla underhålsstrategier, KPI:er, för 
att förbättra sitt underhåll. Förutom att KPI medförde en positiv utveckling av underhållet 
medför de också en medvetenhet av underhåll för beställaren. Användandet av KPI:er ökar 
också, enligt artikeln, medvetenheten om vilken betydelse underhållet har. En annan 
identifierad konsekvens av processen är att beställaren med hjälp av användningen av KPI:er 
lättare kan identifiera verksamhetens mål och hur de ska utveckla sitt arbete för att nå dem. 
(Salonen & Bengtsson, 2011) 
 
2.2.3.1 Nyckeltals olika funktioner  

Det finns flertalet funktioner och syften med KPI:er. Dock är det svårt att konstruera bra 
nyckeltal som tjänar mer än ett syfte. Vid användning av KPI:er bör des syfte och funktion 
först bestämmas.  
 
Syftet kan vara lärande, att ge lärdom för hur saker hänger ihop, se samband mellan olika 
nyckeltal och genom kunskapen hitta andra nyckeltal för att bli bättre på att styra.   
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Funktionen kan vara kontrollerande, där syftet är att varna vid situationer som ligger utanför 
ett visst intervall för att kunna vidta åtgärder.  Kontrollerande nyckeltal bygger på logiken att 
minimera kostnaderna för att hålla sig inom gränsen.  

En annan funktion är belöningsnyckeltal som används för att öka effektiviteten i en 
organisation, och att styra arbetet mot den riktning som leder till framgång. KPI: er kan vara 
ett underlag för belöningar dock är de inte samma sak som ersättningsform då 
belöningsnyckeltal ska ses som en styrform som syftar till att skapa större värde.  

Vidare kan funktionen vara mobiliserande nyckeltal, vilket handlar om att ge organisationen 
en gemensam fokusering. Des primära funktion är att skapa uppmärksamhet, dra till sig 
resurser och visa riktning. Det kan handla om att bli ledande inom ett vist område eller att öka 
kompetensutveckling. Viktigt vid utformade av mobiliserande nyckeltal är att de är enkla att 
förstå då syftet är att nå ut till hela organisationen också ska det vara lätt att förstå hur man 
kan förbättra värdet på nyckeltalet. Ett mobiliserande nyckeltal bör vara ett nyckeltal som de 
flesta känner sig delaktiga i och där de delar värderingen. Slutligen bör det vara ett begränsat 
antal mobiliserande nyckeltal då det är svårt att skapa förändring i många områden samtidigt. 
(Catasús, Gröjer, Högberg, & Johrén, 2008) 

2.2.3.2 Ideal för nyckeltal 

Olika nyckeltal fungerar olika bra. Olika organisationer och branscher har olika 
förutsättningar och mål, därför olika förutsättningar för vilka nyckeltal som är bäst lämpade. 
Det finns dock faktorer som gör vissa nyckeltal mer lämpade än andra, ett så kallat ideal för 
nyckeltal. 

 Inte för många nyckeltal
 De ska vara enkla att förstå
 Det ska vara enkelt att förstå hur de kan förbättras
 De ska vara svåra att manipulera
 Det ska vara lätt att ta fram data
 De får inte ha några allvarliga biverkningar och de ska vara relevanta för

verksamheten
 De ska gå lätt att jämföra i tid och rum
 Det ska vara lätt att tolka om ett nyckeltal har blivit bättre eller sämre
 De ska ha en eller flera ägare
 De ska ha viss mätprecision

Hur bra ett nyckeltal fungerar handlar om samspelet mellan nyckeltalets syfte och ideal. 
(Catasús, Gröjer, Högberg, & Johrén, 2008) 

2.2.4 Stimulansåtgärder  
För att uppmuntra och stimulera entreprenören ytterligare eller för att trycka på de viktigaste 
punkterna i ett uppdrag kan ersättningsformen kompletteras med något slags bonus- eller 
bötessystem. (Nilsson, 2008) Eriksson (2007) menar också i sin doktorsavhandling att vid en 
klient och kontraktors relation ska använda sig av utdelning- och rabattparametrar för att 
möjliggöra empiriska mätningar. Han menar att olika former av utdelning-och 
rabattparametrar kommer att påverka samarbetet olika. Det största problemet vid en 
upphandling är idag att aktörerna ofta har ett kortsiktigt perspektiv på samarbetet. Avtalen är 
ofta utformade så att aktörerna enbart fokuserar på nästa transaktion. Med olika former av 
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utdelning- och rabattparametrar menar Eriksson (2007) att fokus kan förflyttas från det 
kortsiktiga till det mer långsiktiga som samarbetet faktiskt handlar om. 
 
Som nämnts tidigare kan optionsår användas som en bonus. Chansen att få spela igen är också 
något som har identifierats som ett lovande incitament inom spelteorin. (Rasmusen, 2001) Ett 
exempel på detta är ”fångens dilemma”.  Spelteorin har grenen ”upprepat spel” vilket innebär 
att strategierna för valen i fångens dilemma förändras beroende på chansen att få spela igen. 
Resultatet av teorin visar att om det finns goda chanser till upprepat spel kommer båda 
fångarna med största sannolikhet att samarbeta vid varje spelomgång. Senare forskning har 
gjorts och visat att den vanligaste strategin vid upprepat spel är att samarbeta och köra 
motståndarens drag vid nästa spel, detta gör att den spelare som inte samarbetar kommer att få 
smaka på sin egen medicin vid nästa omgång. (Hermansson, 1990) 
 
Enligt fångens dilemma visar det sig också att parametern ”chans till upprepat spel” är den 
starkaste utdelningsparametern för att gynnar samarbetsvilja. Detta relateras till upphandling 
som ”chans att få kontraktet igen”. I korta samarbeten, vilket det ofta är i industrin där 
kontrakt ändras och entreprenörer ofta byts ut, är inte parametern ”chans att få kontrakt igen” 
särskilt hög, vilket medför att aktörerna blir mindre samarbetsvilliga i dessa relationer.  
 
Eftersom den vanligaste utvärderingsformen av ett anbud är lägsta pris, sjunker sannolikheten 
för att få kontraktet igen ännu mer vid upphandlingar vilket i sin tur sänker samarbetsviljan 
ytterligare. Detta skulle, enligt artikeln, kunna bli bättre om andra parametrar än lägsta pris 
användes vid utvärdering av anbud, särskilt om parametrar som gör det möjligt att öka 
parametern ”chans att få kontraktet igen”.  (Eriksson, 2007) 
 
Problemet med parametern ”chans att få kontraktet igen”, om det inte menas optionsår utan att 
ett bra samarbete ökar chansen att vinna nästa avtal, kan strida mot principen om 
likabehandling i LUF och LOU. I LUF kan beställaren dock välja att utvärdera anbuden 
utifrån lägsta pris eller utifrån det ekonomiskt mest fördelaktiga. (Konkurrensverket, 2012) 
Det ekonomiskt mest fördelaktiga kan innehålla utvärderingskriterier som är baserad på 
historiska parametrar. Detta kan göra det möjligt att öka chanserna att tidigare goda 
samarbeten gynnas i anbudsutvärderingen. Det är dock svårt att genomföra då nya 
entreprenörer inte får missgynnas. (Konkurrensverket, 2012) 
 
Andra incitament som kan användas är olika typer bonusar för rätt utfört arbete eller arbete 
som är utfört över förväntan. Att lägga in böter för fel utfört arbete kan också förekomma. Ju 
mer yttre omständigheter kan påverka slutresultatet desto svårare blir det att hitta lämpliga 
parametrar för bonus och böter eftersom det då blir svårare att mäta vad entreprenören har 
gjort och inte gjort. (Milgrom, 1992) 
 

2.2.5 Samarbetsverktyg  
Det som tidigare har presenterats om nyckeltal kan även användas i olika samarbetsverktyg. 
Dessa modeller bygger inte på ekonomisk ersättning utan belyser olika aspekter som är 
avgörande för samarbetet mellan beställare och entreprenör. (Eriksson, 2007) Beroende på hur 
långa samarbetena är och hur transaktionerna ser ut kan samarbetsmodellerna vara mer eller 
mindre dynamiska. Dock bör både entreprenör och beställare ha samma uppfattning om vad 
syftet med alla delar av samarbetsmodellen och tillsammans arbeta för att modellen ska hjälpa 
dem att få ett bättre samarbete. (Wynstra, 2006) 
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2.3 Teoretisk modell  

I figur 3 illustreras modellen, som vi har valt att kalla styr-modellen, som fokuserar på hur 
beställaren kan använda sin beställarkompetens för att styra entreprenören. Detta dels med 
hjälp av ett specificerat avtal och dels med hjälp av olika styrmedel under avtalsperioden. Hur 
styrningen fokuseras och vilken beställarkompetens som krävs beror på hur 
entreprenörmarknaden ser ut, det vill säga vart kunskap, erfarenhet och tillgänglighet för det 
som ska upphandlas finns. 

2.3.1 Strategi för upphandling 
Cirkeln i mitten av styrmodellen visar på de verktyg som kan anävndas för att styra arbetet 
med avtalet. Den innefattas av olika entreprenörsformer, anbudsutvärdering, avtalstider samt 
ersättningsformer. Denna typ av styrning kan jämföras med Erikssons (2007) pris eller 
auktoritet som styrprocess där förfrågningsunderlaget är specificerat av beställaren och 
avtalen är formella och omfattande.  

Det som beställaren kan styra i avtalet är bland annat entreprenörsformen, vilken till största 
delen styrs av vart kunskap och erfarenhet finns, hos beställaren eller hos entreprenören. 
Entreprenörsform styr också ansvar och risk i arbetet, vilket även det bör avgöras beroende på 
vad som ska underhållas och art kunskap och erfarenhet finns. Även ersättningsformer passar 
olika bra för olika entreprenörsformer, vill beställaren ha arbetet klart under så kort tid som 
möjligt passar fast pris bäst medan ett arbete som är mer långsiktigt kan styras med 
kombinationer av fast pris och olika former av löpande räkning och budgetpris. 

Anbudsutvärdering är också något som kan styra avtalet och flytta fokus mellan pris och 
kvalité. Anbudsutvärderingen bör väljas utifrån vad som ska köpas, vad behovet är. Även 
avtalstid är något som kan styras i avtalet och bör, enligt teorin, väljas beroende på hur 
entreprenörsmarknaden ser ut. 

När avtalet är underskrivet börjar samarbetet. Avtalet lägger även grunden för arbetet under 
avtalsperioden eftersom alla styrmedel bör definieras från början för att öka 
genomskinligheten. Avtalet lägger grunden för det kommande arbetet, därför ligger cirkeln i 
centrum av modellen. 

2.3.2 Styrning under avtalsperioden 
I den yttre cikrlekn finns de verktyg som kan användas för att styra arbetet under 
avtalsperioden. Denna typ av styrning kan jämföras med Erikssons (2007) förtroende som 
styrprocess där ett mer informellt och dynamiskt kontrakt används, vilket kan anpassas 
allteftersom problem och missförstånd dyker upp. Ett avtal som är väldigt förtroendestyrt kan 
bli mer genomskinligt genom att låta entreprenören vara delaktig i upphandlingsarbetet och i 
arbetet att utforma avtalet.  

KPI kan användas som verktyg för att styra och mäta arbetet under avtalsperioden. 
Utformningen beror på des syfte, om de ska vara lärande, kontrollerande, belönande eller 
mobiliserande. 

Bonus/bötessystem kan också användas för att stimulera entreprenörens arbete, som 
stimuleringsåtgärder. Där finns olika varianter från att bonusen är avgörande för 
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entreprenörens ekonomi till att enbart ge små summor och istället belysa vad som är viktigt i 
arbetet för tillfället.   

Samarbetsverktyg kan användas för att styra och stimulera kommunikation och utveckling 
mellan beställare och entreprenör. Denna cirkel belyser vikten av att båda aktörerna arbetar 
mot samma mål och att båda har samma föreställning om vilket behov som har upphandlats.   

 

 
 

Figur 3. Styrmodell för upphandling 

 

Tanken med modellen är att den inre cirkeln ska bli större när mer styrning läggs i avtalet och 
upphandlingsprocessen. På så sätt kommer avståndet mellan den yttre och den inre cirkeln att 
variera beroende på hur mycket styrning som används. Ju mer styrning, desto mindre är 
avståndet. Den yttre cirkeln kommer på motsvarande sätt stramas åt när mer styrning under 
avtalsperioden används. Även detta gör att avståndet blir mindre mellan cirklarna vilket 
motsvarar mer styrning. Graden av styrning bör avgöras och anpassas beroende på hur 
entreprenörsmarknaden ser ut. Entreprenörmarknaden bör också, enligt teorin, styra vem som 
ska ta den största risken, därför motsvarar risktagandet i denna modell den vita arean mellan 
cirklarna vilken också kommer variera beroende på styrning. Att veta hur dessa delar ska 
anpassas och vart fokus ska läggas är vad vi har kommit fram till är beställarkompetens. Detta 
stämmer också väl överens med Vinnovas idé om beställarkompetens, förmågan att planera, 
formulera, kommunicera och övervaka. 
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3 Forskningsmetod 

I detta avsnitt beskrivs examensarbetets genomförande, vilka metoder som valts och varför. 
Arbetes tillvägagångsätt presenteras i kronologisk ordning och metodmässiga val diskuteras 
löpande.  
 

3.1 Vägen från problem till lösning 
 
Arbetet har utförts i samarbete med Svenska Kraftnät. Syftet var till en början öppet och har 
utvecklats och diskuterats fram tillsammans med handledare på Svenska kraftnät och 
ämnesgranskare på Uppsala Universitet. Arbetet kan grovt delas in i fyra faser, 
orienteringsfas, undersökningsfas samt fördjupningsfas. 

Orienteringsfasen var det inledandet skeendet i arbetet och handlade om att sätta sig in i 
verksamheten och problematiken samt att specificera syftet och frågeställningen.  

Vidare övergick arbetet i undersökningsfasen vilket var där största insamling av empiriskt 
material gjordes. Arbetet fortsatte vara öppen dock fanns ett specificerat syfte med arbetet, att 
finna konkreta förslag på hur upphandlingen av underhållsentreprenörer kan förbättras för att 
säkerställa kvalitén på framtida underhåll av Sveriges stamnät. För att hitta dessa förbättringar 
var vi först tvungna att identifiera de områden där förbättringar kan genomföras, detta har vi 
valt att kalla fokusområden. Områdena analyserades fram med hjälp av den framtagna 
empirin och de teorier vi tagit beskrivit. I fokusområdena identifierades även de problem som 
dels har funnits genom historien och dels finns idag, problemen har vi valt att kalla 
problemområden.  

Identifieringen av problemområdena har gjorts i en fördjupningsfas. I detta avsnitt 
analyserades tidigare empiri tillsammans med en del kompletterande data med den teori som 
presenterats. Samtliga intervjuer ägde rum i undersökningsfasen, dock genomfördes de flesta 
intervjuer på SvK först för att få en grund till vad som var relevant att fråga de andra 
aktörerna. Här användes data från intervjuerna med andra nätägare, TSO:er och andra 
branscher för att hitta lösningsförslag till problemområdena. Resultaten från intervjuerna har 
formulerats i en omvärldsanalys där fokusområdena för respektive aktör har undersökts. Hur 
dessa aktörer arbetar i sina fokusområden tillsammans med resultat från undersökningsfasen, 
har lagt grunden till de slutsatser om förbättringsförslag som har dragits i slutet av 
analysfasen. 

Nedan följer en fördjupande beskrivning av hur vi arbetat i de fyra faserna. 

3.2 Orienteringsfas 
Då arbetet startades var underhåll för oss ett relativt okänt område. Därför initierades arbetet 
med att undersöka underhållsarbetet, hur organisationen ser ut på SvK, vilka aktörer som 
finns på marknaden och hur avtalet är strukturerat. Detta genomfördes med hjälp av dialog 
med handledare samt en studie av de rapporter som finns kring underhåll på SvK. Arbetet 
inleddes mycket brett för att sedan med hjälp av handledare och ämnesgranskare specificeras 
något.  
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I denna fas tog vi fram en plan för vilka som skulle intervjuas och när. Vår handledare på SvK 
gav oss en lista med förslag på personer på SvK som kunde vara intressanta att prata med. 
Han gav oss också en kort beskrivning av vad personerna gör idag på SvK för att vi själva 
skulle kunna se vart i arbetet personens kunskap kunde passa. Vidare gav han oss också 
kontaktuppgifter till de entreprenörer som idag arbetar med underhåll på SvK:s anläggningar. 
Han gav oss också en lista på andra företag att kontakta, bland annat de andra nätägarna och 
TSO:er. Se Appendix 1 för redovisning av samtliga intervjuer. 

3.3 Undersökningsfasen 
Data till undersökningsfasen har samlats in genom intervjuer, möten, studier av gamla avtal 
samt observationer på plats. Eftersom examensarbetet utförs på Svenska Kraftnät har också 
detta blivit en metod för att undersöka hur avtalet och upphandlingen styr underhållet av 
SvK:s anläggningar.  

3.3.1 Avtalsstudier 
Metoden att studera gamla avtal syftade till att se hur SvK konkret förändrat formuleringar 
och fokus i upphandlingen under åren sedan starten 1992. Dock kunde inte alla avtal hittas. 
De gamla avtalen hade inte alltid sparats vilket förklarades med att de ju inte skulle användas 
mer. Dock hittades de flesta och de som inte kunde studeras kompletterades med intervjuerna.  
Resultatet sammanställdes i kapitlet historisk genomgång där alla upphandlingar 
sammanställs, vilka mål SvK har haft, strategier och hur utfallet blev. Underlaget gav en 
förståelse för varför avtalet idag ser ut som det gör. Vidare gav det också en bild om vilka 
verktyg som har testats och vad som fungerat.  
 

3.3.2 Att vara på plats i Sundbyberg 
Examensarbetet har till största delen utförts på SvK:s kontor i Sundbyberg där vi har haft 
platser på kontoret under fyra månader. Detta har medfört en större förståelse för 
verksamheten och för de personer som arbetar i avtalet. Genom att vara på plats har arbetet 
kunnat följas, diskussioner och problemhantering, vilket gett en god insikt i hur arbetet 
fungerar. Vi har även deltagit på en rad olika möten vilket både gett oss information till 
uppsatsen och även en djupare känsla för hur arbetet kring underhållsupphandlingen och 
arbetet under avtalsperioden fungerar på SvK. Att delta och observera som metod är en av de 
främsta etnografiska metoderna vilken ger en större kontext av det undersökta. (Bell, 2005) Vi 
har deltagit i arbetet i Sundbyberg och utfört undersökningen i avtalets naturliga miljö. Att 
arbeta med och observera de personer som arbetar i avtalet och med 
underhållsentreprenörerna har gett oss en djupare förståelse för vad våra resultat kommer 
innebära för dem.  
 

3.3.3 Intervjuernas genomförande 
Samtliga intervjuer har varit kvalitativa och till största delen genomförts ”face to face”. Vi har 
båda varit delaktiga vid intervjuerna för att minska risken för egna tolkningar och för att båda 
skulle vara lika insatta i arbetet.  

3.3.3.1 Kvalitativa intervjuer 

Eftersom resultatet av examensarbetet ska ge en djupare förståelse och en mer fullständig bild 
av SvK:s förbättringsmöjligheter så lämpar sig en kvalitativ intervjumetod bäst (Halvorsen, 
1992). Vi hade inte heller någon tydligt formulerad frågeställning som skulle undersökas, utan 
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vi arbetade från ett generellt perspektiv av verksamheten där intervjupersonernas ståndpunkter 
var intressanta. Vi behövde låta intervjuerna röra sig i olika riktningar för att få fram vad de 
olika intervjupersonerna upplever som relevant. Även detta är förutsättningar som en 
kvalitativ intervjumetod lämpar sig för (Bryman, 2001). Den kvalitativa intervjumetoden kan 
ge data som avviker i stor utsträckning eftersom det är intervjupersonens formuleringar som 
är i fokus, nya frågor kan ställas i olika riktningar beroende på vad intervjupersonen anser är 
viktigt, vilket kan påverka både reliabiliteten och validiteten negativt. (Bryman, 2001) För att 
öka reliabiliteten och validiteten i denna undersökning har vi valt att intervjua ett stort antal 
personer tills en mättnad på information upplevdes.  

Tillvägagångssättet kallas analytisk induktion och innebär just att forskaren fortsätter att 
utföra intervjuer till dess att inga fall som inte stämmer med resultat av tidigare intervjuer 
dyker upp. (Bryman, 2001) När intervjuerna inte bidrog i mer information, utan enbart 
upprepningar av tidigare intervjuer kunde en slutsatsen att en senare undersökning borde ge 
samma resultat dras, vi ökade därmed också reliabiliteten. (Kvale, 1997) Även validiteten 
stärktes genom att utföra den stora mängden intervjuer eftersom det med fler intervjuer gör 
det lättare att dra slutsatsen vi mätt det vi ville mäta. (Kvale, 1997)  

Intervjuerna som genomfördes var både ostrukturerade och semi-strukturerade.  

3.3.3.2 Ostrukturerade intervjuer 

Intervjuerna som genomfördes i början, de på SvK, var ostrukturerade eftersom vi då inte 
hade tillräcklig kunskap kring underhållsupphandlingen. Vid intervjuerna använde vi oss av 
två övergripande frågor vilka grundar sig i hela uppsatsens syfte: Hur har arbetet med 
underhållsupphandlingen sett ut historiskt och hur kan den förbättras inför nästa upphandling? 
Vi ville att intervjupersonerna skulle associera fritt kring dessa frågor för att få en bred bild av 
hur underhållsupphandlingen och arbetet under avtalstiden har fungerat genom historien och 
hur en förbättring inför nästa upphandling kan se ut. Detta tillvägagångssätt är vad som kallas 
ostrukturerade intervjuer. (Bryman, 2001)  

3.3.3.3 Semi-strukturerade intervjuer 

När vi hade genomfört intervjuerna på SvK som var ostrukturerade hade vi fått tillräckligt 
med information för att veta vad som var relevant att fråga de andra aktörerna. Då gick vi 
över till att genomföra semi-strukturerade intervjuer där ett intervjuunderlag arbetades fram 
med ett antal frågor indelade förhållandevis specifika teman, se Appendix 2. (Bryman, 2001) 
Intervjuunderlaget skickades ut till intervjupersonerna innan intervjun för att de skulle ha 
möjligheten att förbereda sig och veta på ett ungefär vad som skulle tas upp. Underlaget 
användes som en mall, själva intervjun fungerade dock som ett samtal där frågorna ofta inte 
svarades i samma ordning som i underlaget. Intervjuerna avslutades med att vi tillsammans 
gick igenom underlaget för att se att vi diskuterat igenom samtliga delar.  
 

3.3.4 Intervjuer på Svenska Kraftnät 
Intervjuer genomfördes nästan varje dag under de två första månaderna, se Appendix 1. 
Intervjuerna på Svenska kraftnät genomfördes främst i Sundbyberg men även i Sundsvall och 
Västerås. Alla personer som är direkt kopplade till avtalet intervjuades samt även de som 
arbetet fram avtalet och tidigare haft en viktig roll i underhållsarbetet.   
 
Åsikterna och uppfattningarna var i viss mån olika, dock kunde ett mönster identifieras vilka 
senare resulterade i fokusområden och problemområden. 
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Vidare intervjuades även tidigare Vd:n för SwePol Link, ett dotterbolag till SvK som äger och 
förvaltar kabeln mellan Sverige och Polen. Även Vd:n för Gasturbinbolaget, ett annat 
dotterbolag till SvK som äger och förvaltar Sveriges gasturbiner. Dessa intervjuades för att få 
inblick om alternativa tillvägagångsätt då de har olika strategier för att upphandla underhåll.  
 

3.3.5 Intervjuer hos entreprenörerna 
Intervjuerna genomfördes hos entreprenörerna, undantaget ett fall då en projektledare kom till 
SvK:s kontor i Sundbyberg. Samtliga entreprenörer som arbetar med underhåll åt SvK 
intervjuades. En mailintervju har även utförts med en entreprenör som har räknat på SvK:s 
förfrågningsunderlag men inte vunnit något avtal. Eftersom vi då kunde få en bättre bild av 
vad potentiella entreprenörer tycker om SvK:s underhållsupphandling. Mailintervjun bestod 
av ett frågeformulär som var likadant som det underlag som skickats till de nuvarande 
entreprenörerna, undantaget frågorna kring arbetet under avtalstiden, se Appendix 3. 
Entreprenören ombads att svara fritt på frågorna vilket denne även gjorde. 
 
Det var kvalitativa, semi-strukturerade intervjuer med generella och öppna frågor i ett 
intervjuunderlag. För att kunna sammanställa och jämföra entreprenörerna var det viktigt att 
ha ett underlag med samma frågor.  
 
Entreprenörerna var öppna och det kändes inte som att de höll inne på information. Vid något 
tillfälle bad entreprenören om att viss information inte skulle offentliggöras vilket självklart 
respekterades. Viss information kan avslöja beräkningsstrategier vilket de vill hemlighålla för 
konkurrenter.  
 

3.3.6 Intervjuer hos regionalnätägarna 
Regionalnätägarna, Vattenfall, Eon och Fortum, intervjuades av två anledningar. Den första 
anledningen var för att få en bild av hur SvK:s kundmarknad ser ut, dessa nätägare fungerar 
som SvK:s närmsta kund eftersom det är regionalnätet som är direktkopplat till stamnätet. För 
att få en bild över upphandlingssituationen var det viktigt att undersöka hur dessa nätägare är 
lokaliserade, när de upphandlar och vad de har för upphandlingsstrategi. Också för att inte 
välja ett lösningsförslag som är helt olik regionalnätägarnas upphandlingsstrategi. Ett sådant 
lösningsförslag skulle enbart försvåra entreprenörerna vilka även har regionalnätägarna som 
beställare. Den andra anledningen var undersöka om de andra nätägarna hade någon utvecklad 
metod för att styra underhållet med avtalet och hur deras strategier skiljde sig från SvK:s.  
 

3.3.7 Intervjuer hos andra TSO: er 
Andra TSO:er, Energinet i Danmark och Fingrid i Finland, besöktes och intervjuades. Detta 
för att få inblick i hur andra TSO:er arbetar med underhåll och för att få idéer om alternativa 
metoder och strategier för underhåll. Valet att välja just Fingrid och Energinet diskuterades 
fram tillsammans med vår handledare. Statnett i Norge var också ett alternativ men valdes 
bort då de nästan uteslutande sköter sitt underhåll i egen regi vilket är ett orealistiskt alternativ 
för SvK. 
 
Ett intervjuunderlag skickades i förväg och de var väl förberedda under intervjun. Båda visade 
hur deras organisation var strukturerad och hur deras upphandlingsstrategier såg ut.  
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3.3.8 Andra branscher 
Vidare genomfördes en intervju på TeliaSonera för att få idéer om hur företag i andra 
branscher upphandlar sitt underhåll. Vi tog kontakt med TeliaSonera då en anställd på SvK 
som tidigare arbetat där gav oss idén och kontaktuppgifter till företaget. Vilket var intressant 
då de upphandlar underhåll med liknande förutsättningar med rikstäckande nät där 
TeliaSonera är den enda beställaren av den specifika kompetensen på marknaden.  
 

3.3.9 Identifiering av fokusområden samt problemområden 
Empiri från intervjuerna på SvK och hos entreprenörerna analyserades med hjälp av den 
tidigare presenterade teorin. Denna analys resulterade i identifiering av fyra fokusområden där 
vi ser att SvK som beställare kan arbeta för att få en bra beställarkompetens. Efter analys 
kunde resultatet från den vidare undersökas för att identifiera vart i fokusområdena SvK har 
problem med beställarkompetensen. Den fördjupande empiridelen fungerar även som en 
analys där tidigare information vävs samman med en del nytt material för att få fram dessa 
problemområden.  
 

3.3.10 Halvtidspresentation  
När fokusområdena och problemen identifierats utfördes en presentation på SvK för att få det 
bekräftat att våra resultat var relevanta och det SvK hade förväntat sig och för att få feedback 
på den tänkta fortsättningen. Medverkande under presentationen var åtta personer på plats 
samt fyra på video från Sundsvall, bland dem var vår handledare, enhetschef, avdelningschef, 
några från teknikstöd och underhållsingenjörer. Efter presentationen hölls en diskussion kring 
huruvida de ansåg att den bild som vi uppfattat av arbetet och problematiken stämde och vilka 
förändringsmöjligheter som anses vara intressanta att undersöka vidare. Presentationen gav 
resultat då samtliga åskådare tyckte att problemidentifieringen stämde och samtliga var 
överens om att fortsätta fokusera främst kring sex områden för att hitta konkreta 
förändringsförslag: 

 Geografisk uppdelning 
 Avtalstid 
 KPI  
 Samarbetsverktyg 
 Lyfta ut tekniker 
 Anbudsutvärdering 

 
Presentationen ökade även validiteten i undersökningen eftersom vi här fick vår 
sammanfattning och tolkning av undersökningen bekräftad.  
 

3.4 Fördjupningsfas 
 
Efter presentationen utfördes en fördjupning i förändringsförslagen.  Då mestadelens 
information redan var insamlad kunde relevant information väljas ut och sammanställas i 
omvärldsanalysen. Omvärldsanalysen fokuserar främst på de undersökta aktörernas 
fokusområden och om/hur de arbetar med de framtagna förändringsområdena. Endast ett antal 
komplimenterande intervjuer behövdes för att få all nödvändig information.  
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Förändringsförslagen analyseras genom en SWOT-analys där styrkor, svagheter, möjligheter 
och hot sammanställs för ett ge en strategisk överblick. Informationen till dessa SWOT-
analyser kommer från all tidigare presenterad information. De olika angreppssätten jämförs 
och anpassas för att passa SvK:s verksamhet. För att förstå vad som passar SvK används 
informationen från undersökningsfasen.  
 

3.5 Källkritik 
Den insamlade data som använts i examensarbetet har främst kommit från intervjuer. Vi har 
tidigare nämnt hur vi valt att arbeta för att öka validitet och reliabilitet. Dock kan vissa 
tolkningar gjorts trotts att vi utfört intervjuerna tillsammans. När båda har blivit väldigt insatta 
i ämnet kan viss information ha tolkats på ett för oss underförstått sätt. Dock har vi minimerat 
risken för feltolkningar då vi dels har genomfört intervjuerna tillsammans och dels arbetat 
enligt analytisk induktion.  

Vi fick enbart tag på en potentiell entreprenör att intervjua. Vi skickade ut 
förfrågningsunderlaget till totalt 10 entreprenörer som tidigare har räknat på SvK:s 
förfrågningsunderlag men fick enbart svar från en. Därför kan ingen säker bild angående vad 
de potentiella entreprenörerna tycker om underhållsupphandlingen ges. Dock var svaren från 
den entreprenör vi intervjuade väldigt genomgående och liknade till stor del de svar vi fått 
från befintliga entreprenörer. Därför kan ändå generella slutsatser angående potentiella 
entreprenörer dras. På grund av denna brist i informationen valde vi att inte ge några konkreta 
förslag på hur SvK kan anpassa avtalet för potentiella entreprenörer. Dock diskuteras 
problemet flytande i texten eftersom vi kunnat lyfta fram vissa aspekter som hänger samman 
med andra problem och förändringsförslag.  

Annan information till empirin har samlats från dokument som är framtagna av SvK. Vissa 
dokument, såsom det de redovisar på sin hemsida, kan vara oenigt med hur det verkliga fallet 
ser ut. Vi ser dock att vi gått runt detta problem genom att kombinera dessa källor med 
intervjuer och observationer på plats. 
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4 Resultat av undersökningen 

I detta kapitel redovisas undersökningens resultat. Kapitlet börjar med en kort beskrivning av 
stamnätet och följs av en presentation om Svenska Kraftnät samt hur underhållet och 
underhållsupphandlingen fungerar. Slutligen redovisas hur avtalet och 
underhållsupphandlingen har förändrats genom historien på SvK. 

4.1 Stamnätet 
För att få ett perspektiv på SvK:s marknad visas stamnätet och angränsande nät i figur 5. SvK 
förvaltar stamnätet vilket motsvarar linjerna i svenskakartan. Motsvarande linjer i Norge 
förvaltas av Statnett, linjerna i Danmark förvaltas av Energinet och linjerna i Finland 
motsvarar nätet som Fingrid förvaltar. De orangea linjerna visar utlandsförbindelserna.  
Statnett och Fingrid förvaltar både stamnät och regionalnät medan SvK och Energinet enbart 
förvaltar stamnätet.   

 

 

Figur 4. Kraftsystemet i Norden (Svenska Kraftnät, 2012) 

 
Det svenska regionalnätet ägs till största delen av EON, Vattenfall och Fortum. Dessa driver 
och förvaltar regionalnätet som transporterar elen vidare till lokala nätägare och i vissa fall till 
stora konsumenter som fabriker och liknande. (Klee, 2011)  
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I figur 6 visas hur elen transporteras i stamnätet från de stora producenterna, vidare via 
regionalnät och lokalnät till den slutliga elanvändaren. 
 

 

Figur 5. Elens väg från producent till elanvändare. (Svenska Kraftnät, 2012) 

 

4.2 Svenska Kraftnät 
I detta avsnitt ges en beskrivning av Svenska Kraftnät (SvK), företagets verksamhet och 
uppgift. Informationen kommer från Svenska Kraftnäts hemsida, tekniska riktlinjer och från 
intervjuer på Svenska Kraftnät. 

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk som bildades 1992, vilket skedde i ett steg mot att 
avreglera elmarknaden 1996. Vattenfall och dåvarande Sydkraft delades då upp i Svenska 
kraftnät, som ansvarande för stamnätet, och Sydkraft och Vattenfall AB ansvarandes för 
elproduktion, elleveranser samt distributionsnätet.  

Svenska kraftnäts uppgift från regeringen är att:  
– Verka för att överföringsverksamheten kan bedrivas med hög driftsäkerhet och 
tillgänglighet.  
– Verka för att stamnätet byggs ut för att öka driftsäkerheten och tillgängligheten i 
överföringssystemet. 
– Verka för att relevanta åtgärder vidtas för att säkerställa att Sverige har en god 
effekttillgång och att risken för effektbrist kan minskas. 
– Medverka till och stödja teknisk forskning, utveckling och demonstration inom områdena 
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elöverföring och eldistribution. Inriktningen ska syfta till en långsiktig förbättring av 
driftsäkerhet och tillgänglighet i överföringssystemet och medverka till en ökad 
kostnadseffektivitet i verksamheten.  
– Verka för en ökad integration och harmonisering av de nordiska och baltiska ländernas 
elmarknader och elnät samt för vidareutveckling av elmarknadssamarbetet inom Europa för 
att främja en inre marknad för el. Utgångspunkten för denna verksamhet ska, utöver de 
övergripande målen för elmarknadspolitiken, vara överenskommelserna från de nordiska 
energiministermötena 1995-2011 (Näringsdepartementet, 2011) 

Svenska kraftnät har ca 400 anställda fördelat på nio organisationer, se figur 7. Huvudkontoret 
ligger i Sundbyberg och utöver det har de även kontor i Sundsvall, Halmstad, Västerås, Åsbro 
och Sollefteå. Vidare sysselsätter Svenska kraftnät ytterligare flera hundra personer på 
entreprenad för drift och underhåll. Allt underhåll upphandlas på entreprenad var sjätte år.  

 

 

Figur 6. Svenska Kraftnäts organisation 

 

4.2.1 Avdelningen för anläggningar, (A) 
Från början var hela SvK en förvaltande myndighet som skulle underhålla och förvalta 
Stamnätet. De senaste åren har stamnätet fått mer tryck från ökad implementering av 
intermittent elproduktion, ökad integrering med angränsade nät och ett åldrande nät som 
behöver bytas ut och reinvesteras. Detta har lett till att SvK idag har delat på avdelningen för 
anläggningar och avdelningen för nätutbyggnad. De är idag alltså både en byggande 
myndighet, som satsar många miljarder på att bygga ut och förstärka nätet, och en förvaltande 
myndighet som förvaltar det gamla och samtidigt måste ha koll på allt nytt som byggs i nätet 
och även planera förvaltningen som följer. Nedan presenteras en schematisk bild av hur A 
grenar ut sig och vart avdelningen för anläggning och förvaltning, (AF), kommer in. 
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Figur 7. Förgrening ur avdelningen för anläggningar  

 

4.2.2 Avdelningen för anläggning och förvaltning (AF) 
Avdelningen som inom SvK arbetar med underhåll heter anläggning och förvaltning (AF).  
Denna avdelning består av 18 personer. Sju underhållsingenjörer som ansvarar för ett avtal 
inom sitt geografiska område och inom sin teknik. Utav dessa finns fyra underhållsingenjörer 
för stationer, en i norr, två i mitt och en i syd. Vidare arbetar 3 underhållsingenjörer med 
kraftledningar, en för området Norr, en för området Mitt och en för området Syd.  

Avdelningen har också fyra personer som jobbar som teknikstöd, en för det skogliga, en för 
kontrollanläggningar, en för HVDC och en för Tele. 
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Teknikstödet ska fungera som en brygga mellan underhållsingenjörerna och 
nätteknikavdelningen. De är även ett stöd till underhållsentreprenörerna. 

4.2.3 Underhållsstrategi  
Upphandlingen av underhållsentreprenörer sker i konkurrens och kostnaderna uppgår till cirka 
235 Mkr per år. Dock ses en kostnadsökande trend i underhållet. Entreprenören ska utföra 
arbetet fackmässigt och på ett kostnadseffektivt sätt med minsta möjliga störning på driften. 
Då arbeten kräver avbrott måste det planeras med driften, se figur 7. Entreprenören är skyldig 
att upprätta en kvalitets- och miljöplan. Svenska kraftnät utför stickprov för att se att 
entreprenörerna lever upp till de förväntade kraven.  

Underhållet består av ett basunderhåll samt separat beställda åtgärder såsom större 
felavhjälpningar eller revisioner och översyn.  Basunderhållet är åtgärder som är förutsägbara 
eller som ska utföras med fast intervall. Intervallen bestäms av SvK men utförandet görs 
enligt leverantörens instruktioner eller på ett sätt som entreprenören tycker är bättre.  

Underhållet är indelat i fyra teknikdelar; kraftledningar, ledningsgator, stationer och 
säkerhetsrondning. Examensarbetet kommer, som nämnts i avgränsningarna, inte fördjupas i 
avtalet om säkerhetsrondning. Vidare är underhållet uppdelat i geografiskt sammanhållna 
paket innehållande en eller flera kraftledningar, ledningsgator eller stationer se figur 9 nedan. 

Underhållet omfattar samtliga av Svenska kraftnäts anläggningar det vill säga 

-Stationer  
-Kraftledningar 
-Påstick 
-Ledningsgator skogligt 
- Radiomastanläggningar exklusive teleutrustning 
-Teknikbodar för opto exklusive teleutrustning 
-Optokabel i kraftledningar 

 

Figur 8. Paketindelning för de olika avtalen 
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4.2.4 Upphandlingsstrategi 
Idag annonserar SvK underhållsarbetet i en EU-databas (TED). SvK skickar ut en 
ospecificerad annons med ett antal ikryssade kategorier för att annonsen endast ska gå ut till 
de som verkar inom detta område. Entreprenörer som är intresserade kan logga in och hämta 
förfrågningsunderlaget vilket medför att SvK automatiskt får besked om vilka entreprenörer 
som är intresserade. Vidare får dessa entreprenörer genomgår en så kallad prekvalificering. 

Prekvalificeringen innebär att SvK kontrollerar att entreprenörerna med intresse av att lämna 
anbud har den kunskap och kompetens som underhållet kräver. Entreprenören måste här 
lämna in listor på personal des kompetens och utbildningar, certifieringar och planer för hur 
de ska klara av allt underhåll.  

Resultatet granskas och ett antal går vidare till nästa fas, att lämna anbud. Efter 
prekvalificeringen sker en teknisk nollställning, tanken är att nivån ska vara tillräckligt högt 
ställd och att alla som går vidare i prekvalificeringen är väl lämpade att ta sig an avtalen. 
Därför utvärderas de entreprenörer som lämnar anbud enbart på lägsta pris. SvK vill samtidigt 
inte ha för höga eller orimliga krav på entreprenören, då fyller kraven ingen funktion 
samtidigt som de kanske skrämmer bort möjliga entreprenörer.   

Det underlag som ges ut till de entreprenörer som ska räkna består av beskrivningar på hur de 
olika delarna av anläggningen generellt kan underhållas och vilka intervall som SvK kräver. 
Underlaget är inte specificerat per anläggning och det finns heller inget underlag på historiska 
besiktningar eller felfrekvenser. Anledningen till att anbudsunderlaget är relativt ospecificerat 
är att SvK anser att det är entreprenören som vet bäst hur anläggningarna ska underhållas och 
hur marknadspriserna ser ut, de anser att det är entreprenörerna som har den största 
kompetensen om SvK:s anläggningar. Friheten att underhålla på det sätt entreprenören anser 
bäst främjar, enligt SvK, drivkraften hos entreprenören att tjäna mer pengar genom att hitta 
snabbare och effektivare sätt att underhålla då fast pris tillämpas som primär ersättningsform 
vilket medför att snabbt arbete ger bättre betalt.  

SvK har tagit fram ett eget avtal som är anpassat för SvK:s underhållsupphandling. Det finns 
allmänna bestämmelser för underhåll som är framtagna av branschen. NU06 är den senaste 
som togs fram 2006. (NU06, 2006) SvK använder dock inte sig av dessa utan de utgår från sitt 
eget framtagna avtal. 

4.2.5 Entreprenörsform 
SvK upphandlar en slags generalentreprenad där entreprenören får samordningsansvar och 
ansvar för att anläggningen underhålls på ett fackmässigt sätt. SvK anger intervall och föreslår 
att entreprenören ska underhålla enligt leverantörens rekommendationer, men entreprenören 
får själv välja det sätt denne tycker är bäst att underhålla. SvK anger alltså i tidsintervall för 
hur ofta olika tekniker ska underhållas och entreprenören får själv planera när och hur 
underhållet ska utföras. Entreprenören som vinner avtalet får även anlita underentreprenörer, 
dock måste dessa godkännas av SvK. 

4.2.6 Ersättningsform 
SvK använder sig av fastpris i kombination med fasta á priser på löpande räkning. 
Basunderhållet köps upp till ett fast pris och betalas ut till entreprenörerna kvartalsvis. De 
åtgärder som inte är fullt kalkylerbara, såsom felavhjälpning och extraarbeten, upphandlas på 
löpande räkning till fast timpris och delvisbudgetpris. Entreprenören har också frihet att på 
eget initiativ utföra underhåll om de anser att behovet finns upp till en summa om 20 000kr.  
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SvK vill också att entreprenören själva ska föreslå olika tilläggsarbeten under avtalets gång. 
Dock ges inga garantimängder, minsta volymer eller historiskt medelvärde för dessa 
tilläggsarbeten i förfrågningsunderlaget.  

4.3 Under avtalsperioden 
När de entreprenörerna för respektive paket med lägsta pris har utsetts och avtalet är 
underskrivet börjar arbetet.  

Om en ny entreprenör ska ta över ett paket krävs det att den gamla entreprenören utför en 
överlämning enligt SvK:s instruktioner, vilket innebär utbyte av dokument samt visning i 
anläggningen som ska tas över.  

Den nya entreprenören skall senast 6 månader efter påskrivet avtal lämna in en miljö- och 
kvalitetsplan till SvK.  

4.3.1 Underhållsystemet Banken 
Svenska kraftnät har ett underhållssystem som stöd till underhållsverksamheten, Banken. 
Banken är ett verktyg som ger underhållsingenjören en bättre översikt över vad som sker på 
anläggningarna.  I Banken ska alla tekniska objekt och alla arbeten kring dem vara 
registrerade så att entreprenören kan planera in dem under åren. I Banken rapporteras sedan 
alla utförda arbeten. Om tilläggsarbeten måste göras läggs en förfrågan in i Banken av 
entreprenören som kan utföra arbetet när SvK har gjort en beställning. På så sätt fungerar 
Banken som ett avrapporterande verktyg mellan beställare och entreprenör. Entreprenören 
planerar arbetet under året och rapporterar in när arbetet är utfört. För tilläggsarbeten betalas 
inte fakturan fören slutfört arbete är inrapporterat. För de planerade arbetena som ersätts med 
fast pris finns ingen sådan reglering utan entreprenören får utbetalning av det fasta priset 
kvartalsvis. Fakturan för det fasta priset kan dras in om entreprenören ligger efter med sitt 
arbete vid årets slut, detta har dock endast gjorts en gång sedan SvK bildades.   

4.3.2  Avbrottsplanering 
Delar av underhållet kräver avbrott på det berörda nätet. Avbrottsplaneringen ansvaras av 
avdelningen för drift, se figur 7, och syftet är att på ett säkert sätt bortkoppla anläggningsdelar 
med minsta möjliga påverkan på övriga närliggande industrier, nät och elproduktion. 
Avbrottsplanering görs en gång om året på hösten. Då planerar projekt av nätutbyggnad och 
underhåll tillsammans med driftcentralen när avbrott ska ske under kommande år. SvK 
försöker sammanföra så mycket arbete för underhållet som möjligt under dessa avbrott 
eftersom avbrotten är både dyra och begränsade. Denna årliga planering är en preliminär 
planering, det kan även tillkomma avbrottsbegäran 10 dagar innan samt akuta vid tvingande 
åtgärder och störningar. När ett avbrott som inte är planerat kommer in prioriteras ofta 
nätutbyggnad och produktionen framför underhållet. Problemet med avbrottstiden är att 
entreprenören ofta beräknar tiden med god marginal om något skulle hända eller om det tar 
längre tid än det borde. Därför anger de ofta längre tid än som kanske borde behövas. 
Driftcentralen vill ha kortast möjliga avbrott då deras mål är att ha hela nätet i drift i största 
möjliga utsträckning. De skulle föredra mer underhåll utan avbrott.  

4.3.3 Uteblivna avbrott 
Möjligheten till avbrott har förändrats och försvårats under de senaste åren som en följd av att 
nätet optimeras och körs med mindre marginaler. Ibland ställs planerade avbrott in, vilket dels 
kan dels vara på grund av entreprenören, men oftast på grund av begränsningar i nätet som 
driften upptäcker. Ibland prioriterar entreprenören andra jobb framför det planerade eller kan 
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de ha svårt att hitta rätt kompetens för jobbet. Detta grundar sig dock ofta i att det planerade 
avbrottet blivit uppskjutet av driftcentralen och att entreprenören hade rätt personal till det 
planerade tillfället men har svårt att få in en till det omplanerade tillfället. Avbrottet kan 
ställas in bara några minuter innan arbetet ska utföras vilket medför stora extra kostnader för 
entreprenören som gjort sig redo med maskiner, verktyg och personal. 

Anledningen till att avbrott ställs in kan vara många. Nätet körs mer och mer optimerat vilket 
innebär att det inte finns rum för avbrott. Om nätet kan klara av ett avbrott beror också 
mycket på hur angränsande nät, och indirekt hela Norden kör sina nät. Om SvK gör avbrott i 
sitt nät så påverkar det också hela Nordens nät.  

4.3.4 Uppföljning 
Underhållsingenjörerna ska kontinuerligt följa upp entreprenörens arbete i Banken, vilket 
innebär att hålla koll på inrapporterade arbeten och inrapporterade extraarbete. Vidare ska de 
hålla regelbundna möten med entreprenörerna inom det geografiska området, så kallade 
kvartsamtal. De ska också besöka deras anläggningar minst en gång per år.  

SvK håller även i styrgruppsmöten två gånger per år. Då träffas cheferna på SvK och cheferna 
hos entreprenörerna och går igenom vad som har hänt och hur den närmsta framtiden ser ut. 
De tar upp problem och löser eventuella otydligheter i avtalet eller i de tekniska riktlinjerna. 

Vidare utförs kvalitet-, arbetsmiljö- och miljörevisioner. Där konsulter hyrs in och utför 
stickprov på entreprenörens arbete.  

Eftersom det tar lång tid att mäta om underhållet blivit sämre är det viktigt att kontrollera att 
rutiner, dokumentation och tekniskt utförande utförs på rätt sätt. Om en entreprenör 
underhåller på fel sätt kanske det inte visar sig förs 10 år senare, därför kan SvK inte skylla på 
den nuvarande entreprenören om ett haveri inträffar.   

Ett undantag är avtalet för ledningsgator. Här har ny metod för uppföljning tagits i bruk. 
Under somrarna anställs SLU-studenter för att gå ledningsgatorna och räkna antal mil innan 
fel inträffas. Vidare rapporteras och fotograferas de missade träden. Detta ger ett bra mätetal 
att kunna visa entreprenören. 

4.4 De olika avtalen 
Vidare följer en presentation av de olika avtalen mer ingående, vad de innefattar för typ av 
jobb, intervall och kompetenskrav. 

4.4.1 Kraftledningar  
Kraftledningarna omfattar cirka 15 000 km ledningar som ska underhållas. Kraftledningar 
delas in i drift och underhåll. Till driften hör avbrottsplanering och avbrottsbegäran. 
Underhållet indelas i förebyggande och avhjälpande underhåll. Det förebyggande innefattas 
av ledningstekniskt underhåll såsom inspektion, driftbesiktning, underhållsbesiktning, 
rötskadebesiktning, jordtagningsbesiktning, bevakning samt administration. Vidare delas det 
avhjälpande underhållet in i planerat avhjälpande underhåll samt akut avhjälpande underhåll. 
Det planerade avhjälpande underhållet innefattas av smärre åtgärder efter besiktning eller 
utbyte av enstaka komponenter. Det akuta avhjälpande underhållet består av felsökning och 
mindre felavhjälpning och avisning. Se schematisk bild nedan. 
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Figur 9. Schematisk bild över avtalet för kraftledningar (SvK, 2012) 

Det streckade området, särskilda åtgärder, är åtgärder som inte garanterat tillfaller 
entreprenörens arbete men som entreprenören är skyldig att utföra om SvK så begär. Oftast 
tillfaller arbetena den rådande entreprenören i området.  Besiktning på kraftledningarna görs 
delvis vid behov och delvis vart åttonde år. För kraftledningar köper SvK även beredskap av 
entreprenören, inställelsetiden för beredskapen är dock 24 timmar vilket inte begränsar på 
samma sätt entreprenörens etablering i landet. 

4.4.1.1 Utbildning 

Entreprenören svarar för att underhållspersonalen har lämplig kunskap och erfarenhet för 
berörda arbeten samt genomgått SvK:s utbildning ”220-400kV besiktningsutbildning 
kraftledningar”. Vid driftbesiktning från luften skall besiktningsmannen ha dokumenterad 
utbildning och flerårig erfarenhet av liknande besiktningar.  

Personalen skall ha genomgått utbildning i starkströmsföreskrifterna och gällande ESA innan 
start av uppdraget. Dessutom måste det finnas flera personer som har flerårig vana att arbeta 
efter dessa. Det måste finnas behörighet enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter om behörighet 
för arbete enligt uppdraget. Det måste finnas flerårig erfarenhet från drift- och 
underhållsarbeten i kraftsystem med system spänning för 130 kV eller högre. Det måste 
finnas flerårig erfarenhet av avbrottsplanering för 130 kV eller högre spänningar. Det skall 
finnas vana att använda datorsystem för planering, rapportering och uppföljning av utförda 
underhållsåtgärder. 

Vid isolatorbesiktning samt avisning som utförs under spänning som en normal driftåtgärd 
skall personalen ha erforderlig dokumenterad utbildning och praktisk erfarenhet. (SvK, 2012)  

4.4.2 Ledningsgator 
Ledningsgatorna omfattar underhåll av cirka 16 000 km gator fördelat över Sverige. 
Ledningsgator består endast av förebyggande underhåll innefattandes av 
röjningsadministration, faslinjeröjningsadministration, skogsbesiktning, 
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kantträdsadministration, röjningsbesiktning samt extra röjningsbesiktning. Se schematisk bild 
nedan.  

 

 

Även för ledningsgator är det streckade området för särskilda åtgärder inte garanterat till 
entreprenören men denne är skyldig att utföra arbetet om SvK begär det. 

4.4.2.1 Intervall 

Det skogliga underhållet sker på fast intervall men kan ändras om vegetationens växtlighet 
kräver det vilket diskuteras och sker i samråd med Svenska kraftnät. Åtgärderna sker i 
intervall om 8-12 år beroende på skogens kvalitet och dess geografiska läge. I norra Sverige 
finns det exempelvis områden med låg tillväxt där underhållet sker vart 12:e år. 
Underhållsröjning, skogsbesiktning och kantträdavverkning skall i de flesta fall ske under det 
intilliggande året.   

4.4.2.2 Utbildning 

Det finns ett utbildningskrav för ledningsgator som lyder: 

Underhållsröjning skall utföras av personer med god erfarenhet av skogsarbete och 
betryggande kännedom om säkerhetsanvisningarna och dokumenterad samt giltig ESA-
utbildning. Om underhållsröjningen utförs som ett icke elektriskt arbete skall elarbetsansvarig 
ha giltigt ESA-utbildning. (SvK, 2012) 

Arbete kräver inte att alla som arbetar på ledningsgatorna ska kunna svenska, dock krävs att 
ansvarig arbetsledare som behärskar det svenska språket samt att det alltid finns två i 
arbetslaget som behärskar språket på plats. För att kunna utför nödvändig kommunikation 
med driften samt markägare.  

4.4.3 Stationer 
Stationsavtalet omfattas av 135 stationer, 60 teknikbodar till optofibernätet, 20 
radiomastanläggningar och all transmissionsutrustning för opto-, koppar- och radiolänk i 

Figur 10. Schematisk bild över avtalet för ledningsgator. (SvK, 2012) 
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telekommunikationsnätet. Vidare ingår ett mindre antal stationer för HVDC-överföring och 
seriekompensering. Anläggningarna är fördelade över hela Sverige 

Skötsel av anläggningar är indelat i drift och underhåll. Driften innefattas av driftåtgärder 
såsom avbrottsplanering, stationsberedskap, kopplingar och reläomställningar. Vidare 
innefattas driften av rutinunderhåll såsom snöröjning, gräsklippning och säkerhetsordning.  
Underhållet delas in i förebyggande underhåll samt avhjälpande underhåll. Förebyggande 
underhåll innefattas av rondning, inspektion, besiktning, funktionskontroll samt 
termograferna. Avhjälpande underhåll består i mindre planerat underhåll samt större och 
mindre planerat felsökning och felavhjälpning. Se schematisk bild nedan. Intervall för 
underhåll skiljer sig mellan tekniker och stationer, exempelvis sker besiktning på intervall om 
6 år. 

4.4.3.1 Stationsberedskap 

SvK köper även en beredskapsgrupp för stationspaketen av entreprenören. Stationer är 
kategoriserade beroende på vilken roll den spelar i nätet, viktigaste stationer är A 
kategoriserade och sedan går rankningen ner till F. Stationsberedskapen skall vara tillgänglig 
dygnet runt, och beroende på vilken kategori de tillhör och tid på dygnet är inställelsetiden 
olika, det skiljer mellan 1 till 6 timmar. När någon utrustning i en station trätt ur funktion får 
driftcentralen larm och ringer in beredskapsgruppen som köpts av entreprenören. Då ska 
någon från beredskapsgruppen för denna station vara på plats innan föreskriven tid. Då måste 
denna person ha så mycket kunskap att denne kan göra det som behöver göras i situationen 
såsom hitta till anläggningen, komma in i anläggningen, hitta säkerhetsrutinerna och veta hur 

Figur 11. Schematisk bild över avtalet för stationer. (SvK, 2012) 



41 

personen ska meddelar sig. Därefter ska entreprenören kunna göra en felsökning, läsa av 
indikeringar på olika skydd och vid behov även kunna göra kopplingar i stationen. Det finns 
situationer där kontrollrummet har tappat kommunikationen med stationen, då behöver det 
genomföras omkoppling på plats i stationen. 

4.4.3.2 Teknisk utveckling av kontrollanläggning 

Det har skett en stor teknisk utveckling för kontrollanläggningar vilken kan delas in i tre 
epoker. Den elektromekaniska, där tekniken fungerar mer som ett urverk, med mekanik där 
det är fysiskt saker som rör sig och där underhåll är bra som motion för skydden. Den andra är 
den elektroniska med kretskort. Där är det möjligt att testa skydden med hjälp av förinställda 
funktioner där parametrar för olika scenarion kan väljas. Detta görs delvis för att motionera 
skydden men också för att underhållsingenjören ska ”känna på kontrollanläggningen” för att 
öva inför eventuell akut felavhjälpning. Den tredje epoken är den digitala. Där är skydden helt 
digitala och behöver inte motioneras eller underhållas enligt leverantören. Syftet med att 
underhållsentreprenören ändå ska testa och underhålla dem är därför enbart för att öva inför 
en situation där en akut felavhjälpning ska genomföras.  

Kontrollanläggningar från alla dessa tre epoker finns i systemet, blandat i stationer men 
främst fördelat mellan stationer. Var fjärde år görs en inventering av all teknisk data. 
Inventeringen utförs av entreprenörens specialister.  

Personalen skall ha genomgått utbildning i starkströmsföreskrifterna och gällande ESA innan 
start av uppdraget. Dessutom måste det finnas flera personer som har flerårig vana att arbeta 
efter dessa. Det måste finnas behörighet enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter om behörighet 
för arbete enligt uppdraget. Det måste finnas flerårig erfarenhet från drift- och 
underhållsarbeten i kraftsystem med system spänning för 130 kV eller högre. Det måste 
finnas flerårig erfarenhet av avbrottsplanering för 130 kV eller högre spänningar. Det skall 
finnas vana att använda datorsystem för planering, rapportering och uppföljning av utförda 
underhållsåtgärder. Det måste finnas någon person som har stor vana. Svenska är ett 
språkkrav. (SvK, 2012) 

4.5 Avtalens utveckling 
Här följer en återblick av hur avtalets har utvecklats sedan Svenska kraftnät bildades. Detta 
för att se hur man genom avtalet styrt underhållet och vilka metoder som testats. Relevant 
information om den interna och externa utvecklingen på SvK kommer också att redovisas. 

80-talet 

Under 80-talet ägdes och förvaltades elnätet av Vattenfall och dåvarande Sydkraft, dock var 
det främst Vattenfall som ägde stamnätet. Under perioden byggdes alla delar av nätet ut och 
förnyades, det var en byggfas i elkraftsbranschen. Under denna fas växte kompetensen på 
marknaden och många av de som arbetat med att bygga ut nätet arbetade vidare med att 
underhålla nätet under nästa fas, förvaltningsfasen. 

1989 skulle elmarknaden öppnas och arbetet med att dela stamnätet från övrigt elnät började. 
Regeringen hade bestämt att en samordnad förvaltning av stamnätet var nödvändig och den 
organisation som skulle förvalta detta skulle bli Svenska Kraftnät. Arbetet med att dela 
stamnätet från Vattenfall var ett arbete som Lars Marketeg arbetade med. Han beskriver 
denna period som mycket tuff, ”Det var ett tungt arbete, jag har aldrig fått så mycket skäll 
som då.” säger han vid intervjun.  Per Larsson, som också var med då, beskriver stämningen 
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som väldigt spänd. ”Vi hade ett möte i Trollhättan som jag var med på under vattenfallstiden. 
Det var tufft och Marketeg var enormt tuff. Då skulle Vattenfall i området för Västsverige 
markera att de skulle råda över stamnätsdivisionen och de skulle inte ta fram någon 
underhållsplan att presentera för oss, utan de skulle bara ha pengar och sköta det här. Det 
slutade väl då, strax före lunch, då gick det inte att prata mer, då sa vi, ok då åker vi hem… 
Sen så tyckte de att vi skulle komma tillbaka, då hade dom ju förberett sin uppgift ändå. Då 
skulle de bara testa och se hur Lars Marketeg skulle gå med, men han gick inte med på 
någonting, han var stentuff alltså. En av de tuffaste grejerna vi var med om och i och med det 
mötet tror jag att Marketeg lade grunden till mycket, då förstod alla parter att det var ingen 
idé att försöka tjafsas med oss och styra och ställa och så vidare, så det var en bra tegelsten.”  

1992 

Till en början var det en mycket liten organisation som arbetade med underhåll på SvK, det 
var två personer på heltid samt tre underhållsingenjörer på halvtid. Eftersom det inte fanns 
någon strategi för upphandling av underhåll lät SvK Vattenfall och Sydkraft förvalta 
anläggningarna som tidigare och ingen upphandling gjordes. SvK använde alltså 
referensobjektet ”så som ni alltid har gjort” som kvalitetsnorm för underhållet under denna 
period. Det fanns ingen samordnad princip för underhåll, underhållet sköttes inom olika 
geografiska områden precis som tidigare. Det fanns väldigt få resurser för uppföljning.  

1993 

Tills 1993 hade ett underlag tagits fram för upphandling under konkurrens. Underlaget 
testades på de befintliga underhållsentreprenörerna som en testupphandling. Upphandlingen 
bestod av 6 underhållsområden eller paket som det kallas idag. Paketen var i praktiken de 
samma som Vattenfall och Sydkraft hade haft hand om innan och det var också dessa 
entreprenörer som vann underhållsavtalet igen.  

1996 

1996 sker den första riktiga underhållsupphandlingen. Under avtalsperioden förändras 
entreprenörsformen, SvK ville ha ett enat underhåll, att underhållet skulle skötas lika i alla 
delar av Sverige. SvK började ställa krav och gav riktlinjer för underhåll, intervall med mera. 
Vidare fick entreprenören själv planera när arbetet skulle utföras. Entreprenörsformen gick 
mer mot generalentreprenad från det som tidigare kunde liknas med en totalentreprenad vilket 
innebar att entreprenörerna nu fick mer riktlinjer och styrning än tidigare. Styrningen från 
SvK blev central för hela Sverige för att få ett enat underhåll. 

Avtalstiden sattes till 3 år vilket ansågs vara en bra tid till att börja med. SvK ville inte ha för 
lång avtalstid eftersom avtalet inte testats ordentligt än, det var ingen diskussion angående vad 
entreprenörerna tyckte i frågan. Avtalet var indelat i stationer, ledningar och tele eftersom det 
var på så underhållet skötts tidigare och det blev därför lättare att fortsätta följa den modellen. 
Målet med denna upphandling var att få in fler entreprenörer och pressa priserna. Underhållet 
var tidigare skött utan central styrning och var ineffektivt och dyrt.  För att få in fler 
entreprenörer gjordes en ny indelning av paket, några minder områden bröts ut och gjordes till 
egna paket för att ge möjlighet för nya entreprenörer att räkna på dem. Tidigare områden var 
betydligt större vilket skulle varit svårt för andra entreprenörer än Vattenfall och Sydkraft att 
räkna på. Dock tillkom inga fler entreprenörer. Det blev samma som tidigare. Anledningen 
tros vara dels att områdena inte var tillräckligt anpassade för nya entreprenörer, de var 
fortfarande för stora, och dels att de gamla entreprenörerna blev rädda och pressade sina priser 
extra för att inte förlora sina områden. Detta ledde till att priset på underhållet sjönk vilket kan 
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ses som att SvK till viss del lyckades med upphandlingen, målet var ju att pressa priserna. En 
utav de ansvariga för upphandlingen vid detta tillfälle säger vid intervjun att ”Så fort 
osäkerheten fanns bland de stora, att nu kan det komma in ytterligare, då sjönk kostnaderna 
för vår del, man kan ju säga att till en början behövde vi inte engagera oss så mycket, vi 
behövde inte se över våra egna krav, bara genomföra en konkurrensutsättning av underhållet, 
och så fick vi den här kostnadspressen.” 

Tabell 4. Sammanfattande tabell över förändringarna i avtalet 1996. 

Mål Handling Utfall 

 

Att få fler entreprenörer och 
pressa priset. 

 

Öka antalet paket, några små 
områden togs ut och blev till 
egna paket för att ge 
möjlighet för nya 
entreprenörer att räkna. 

 

 

SvK fick inte in några fler 
entreprenörer.  

Priset sjönk på grund av 
osäkerhet bland de stora 
entreprenörerna vilket ledde 
till att kostnaderna sjönk. 

 

1999 

Målet under denna upphandling var fortfarande att få in fler entreprenörer då det misslyckades 
under den tidigare upphandlingen, de ville också pressa priserna ytterligare. ”Vi misslyckades 
helt och hållet gången innan, men det gjorde att det blev en prispress i varje fall, till denna 
upphandling tog vi med oss den lärdomen och arbetade vidare för att få in fler 
entreprenörer.” Ett utförligare arbete gjordes därför för att analysera hur områden skulle 
utformas för att passa nya entreprenörer, marknadsundersökning utfördes för att se var 
entreprenörer befann sig geografiskt. Vidare gjordes ännu fler paket och områdena blev 
mindre. Till sist blev det 28 ledningspaket och 50 stationspaket från att från början ha varit 
totalt 6 paket. Upphandling resulterade i att tre nya entreprenörer slog sig in på marknaden 
samt att priserna sjönk ytterligare. Dock lyckades SvK inte få någon konkurrens i norra 
Norrland. Ingen annan entreprenör än Vattenfall Service kunde räkna på stationerna vid Luleå 
älv, vilket hämmade konkurrensen i hela Norrland. 

Det genomfördes också ett analytiskt arbete av underhållet. Underhållsperioder ändrades efter 
analys i banken och driftstörningsanalyser. Kraven sågs också över och förändrades vid 
behov. Eftersom nya entreprenörer kom in vilka tidigare inte hade arbetat på 220-400kV. ”Det 
som är kanske viktigast när vi upphandlar underhåll är akut felavhjälpning på stationer. 
Rutinerna för akut felavhjälpning på 220kV-400kV är ganska lika för 130kV, därför satte vi 
som krav att nya entreprenörer skulle ha erfarenhet av minst 130kV. Men sen är det ju den 
här planerande delen, den är ju lättare. Där kan de ju till och med hyra in personal om de 
inte kan jobbet. Så det är den här felavhjälpande resursen de måste behärska.” 
 
Dock förekom missförstånd då nya entreprenörer tillkom. De missförstånd som är av särskild 
vikt är när entreprenören skickat ut fel person vid felavhjälpning.” Fel personalkategori kan 
ha kommit ut vid vissa tillfällen. Ett fall var när den som åkte på larmet var lastbilschaufför. 
Vi hittade inte fel i kraven utan vi behövde påtala för entreprenören att något gick snett, hur 
ser bemanningen egentligen ut hos denna entreprenör? ” 
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Ett annat exempel på missförstånd med de nya entreprenörerna var inställelsetider. 
Utryckningsberedskapen innebar vid ett tillfälle att entreprenören skulle vara där inom 45 
minuter. Driftcentralen larmar in personal, sen ska personalen ringa in när de är på plats, på 
så sätt kan man kontrollera inställelsetiden. Många gånger tog det för lång tid. Ett exempel 
var när de ville åka två och två, vilket inte var ett krav från SvK, men då hade den ena väntat 
in den andra innan dom gick in vilket var förklaringen på varför de hade inrättat sig för sent. 
Ibland får man förklaringar som vi kanske inte sväljer, men man förstår att entreprenören har 
tänkt på något sätt.”  
 

Tabell 5. Sammanfattande tabell över förändringarna i avtalet 1999. 

Mål Handling Utfall 

 

Att få fler entreprenörer och 
pressa priset. 

 

SvK utförde 
marknadsundersökning för 
att se vart entreprenörerna 
fans och anpassade områdena 
efter dem. Man gjorde ännu 
fler och mindre områden. 

 

Under avtalet lyckades man 
få in flera entreprenörer, tre 
nya tillkom. 

Priset sjönk ytterligare  

Oförutsedd bieffekt: fler 
missförstånd. 

 

2002 

Under denna upphandling gjorde inga större förändringar, arbetet fortsatte som tidigare. 
Priserna pressades dock ytterligare men inga nya entreprenörer tillkom. Dock var 
konkurrensen i Norrland ett fortsatt problem. ”En av huvudfrågorna har varit hur vi ska få 
konkurrens i norr. Det har varit ganska häftiga diskussioner kring de offerter vi har fått 
därifrån. Är man etablerad i Norrland och kan offerera både norra Norrland och mellersta 
och södra Norrland, då kan man alltså, om man lyckas få Luleå älv stationerna till mycket 
förmånliga villkor, högt pris så att säga, då kan man ju dumpa sitt pris i södra delen av 
Norrland för att utestänga dom konkurrenter som finns där. Och denna konkurrenssituation 
har varit liknande sedan starten av SvK.” 
 
2005 

Under denna period riktades fokus om från att pressa priset till att höja kvalitén. SvK 
upplevde en kompetensbrist på marknaden som orsakats av stora pensionsavgångar samt att 
arbetet med att pressa priser hade pressat entreprenörerna så pass mycket att de inte haft 
resurser nog att satsa på kompetens och vidareutbildning. Stora delar av kompetensen 
byggdes upp på 80-talet, under den stora byggfasen, när nätet gick in i förvaltningsfasen 
slutade branschen att rekrytera och vidareutbilda.  

För att stimulera marknaden och kompetensutveckling ändrades avtalstiden från tre år till sex 
år. På så sätt ge entreprenörerna möjlighet att utveckla sin kompetens under avtalsperioden. 
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Entreprenören menade att med ett avtal som endast var tre år var det osäkert att satsa på 
utbildning då de inte viste om de skulle få fortsätta med avtalet under nästa avtalsperiod.  

SvK erbjöd även entreprenören kurser, de betalade för att entreprenören arbetade två och två 
för att dela kunskap och de lät entreprenörerna vara med vid investeringsprojekt och 
byggnation av nya anläggningar. Dock utnyttjades inte dessa incitament i någon större 
utsträckning. 

SvK hade sett ett ökat behov på kontroll av röjning av ledningsgator då flera trädfel inträffat. 
Under denna tid anställdes en expert på området som utvecklade en uppföljningsmodell där 
SLU-studenter skulle användas som kontrollanter i ledningsgatorna. Studenterna fick gå alla 
ledningsgator för att kontrollera att entreprenörerna hade skött skogen under ledningarna 
enligt föreskrifterna.  

Nya försök för att få igång konkurrens i Norrland gjordes, dock utan resultat. ”I förarbetet var 
jag i kontakt med tänkbara företag för att försöka locka dem att på något sätt etablera sig vid 
Luleå älven. En del utredde möjligheterna men såg faktiskt inte någon möjlighet att få 
lönsamhet i det. Dom räknar med att alla vattenkraftstationer där uppe ägs av Vattenfall, och 
Vattenfall kommer inte att köpa något underhåll av till exempel Eon eller någon annan som 
skulle kunna etablera sig där.” 
   

Tabell 6. Sammanfattande tabell över förändringarna i avtalet 2005. 

Mål Handling Utfall 

 

Fokus på att höja 
kompetensen för att 
säkerställa en god kvalitet på 
underhållet. 

Fortsatte försöka få 
konkurrens i norra Norrland. 

 

Avtalslängd på 6 år 
Utbildningsincitament  

Tog dialog med tänkbara 
entreprenörer för norra 
Norrland. 

 

Kompetensen fortsatt 
problem, 6års avtalet hjälpte 
inte.  

Utbildningspaketen 
utnyttjades inte 

Ingen ny entreprenör i norra 
Norrland. 

 

Interna förändringar på SvK 

Under denna avtalsperiod började även fokus flyttas från förvaltning till nätutbyggnad på 
SvK. Eftersom nätet fick ett ökat behov av reinvesteringar och var på vissa håll även tvunget 
att bytas ut på grund av överskriden livslängd. Dessutom började behovet av utbyggnad öka 
på grund av mer intermittent elproduktion ökad konsumtion och vidare ihop koppling med 
angränsande nät. Tidigare hade underhållsingenjörerna hand om både underhåll, investeringar 
och nybygge inom sitt område men på grund av den ökade belastningen beslöt SvK att dela 
upp arbetet i två organisationer, en förvaltande och en byggande. Förändringen ledde till att 
de övriga avdelningarna mer och mer började stötta nätutbyggnad istället för förvaltning 
eftersom det var där belastningen blev tyngre. Allt stöd som tidigare hade tillhandahållits 
förvaltningen började nu allt mer fokuseras på nätutbyggnaden. Den organisation som tidigare 
fokuserat på förvaltning började gå allt mer mot att cirkulera kring nätutbyggnad.  
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2011 

Detta är det rådande avtalet. Inför denna upphandling ifrågasattes varför SvK inte använder 
sig av standardavtalet vilket de övriga beställare i branschen gör. ”Det gick absolut inte att 
ändra på, det var som skrivet i sten.”  

Fokus under denna avtalsperiod är fortfarande på kvalitet och kompetens. Dock gjordes en del 
omstruktureringar i avtalsindelningen och inställelsetiden för viss akut felavhjälpning 
förlängdes för att minska den konkurrerande begränsningen. Detta ledde till att vissa 
entreprenörer kunde räkna på nya områden, längre bort från deras etableringar. Tillexempel 
var det en ny entreprenör som lyckades få några paket i Norrland där Vattenfall Service 
tidigare hade haft ett slags monopol. Inga fler entreprenörer räknade på stationsavtal i vid 
Luleå älven, men en entreprenör tog över ledningsavtalet i hela Sverige. Dock skiljer sig 
ledningsavtalet eftersom inställelsetiden vid felavhjälpning är betydligt längre än för 
stationsavtalen.  

En omstrukturering i avtalen var att SvK flyttade in telekommunikation in i stationsavtalet. 
Orsaken var att de hoppades på ett mer effektivt arbete och ett bättre helhetsintryck i 
stationerna. De ansåg även att telekommunikationen levde sitt egna liv fast det egentligen är 
mycket sammankopplat i stationerna och då främst i kontrollanläggningen. Därför ansågs det 
bättre att flytta in det i avtalet för stationer. Om en entreprenör hade allt i stationen fick den 
bättre helhetsintryck av anläggningen. Också var telekommunikationen ett regionalt avtal som 
krävde att en entreprenör skulle kunna ha kompetens i hela Sverige. Därför fans endast en 
entreprenör som kunde ta det vilket var Vattenfall Service. Genom att bryta upp avtalet och 
lyfta in tele i stationsavtalet gavs fler entreprenörer möjlighet att även arbeta med den 
tekniken.  

En annan omstrukturering var att det skogliga togs bort från ledningsavtalet och blev ett 
fristående avtal för ledningsgator. Syftet var att få in fler aktörer och öka konkurrensen. Dock 
tillkom inga nya aktörer. Orsaken kan vara att de har relativt höga krav på entreprenörerna. 
Om ingen uppdelning gjorts hade dock samma entreprenör som på ledningsavtalet även haft 
avtalet för ledningsgator, då hade det alltså enbart varit en entreprenör även på ledningsgator. 
Den skogliga indelningen ändrades även från ledningar till ledningsgator, att exempelvis två 
ledningar som går bredvid varandra inte ses som två ledningar utan en ledningsgata. Eftersom 
det är en naturligare indelning och för att effektivisera arbetet och underlätta för markägare.  

Under upphandlingen utsågs en underhållsingenjör till kontaktpersoner åt en entreprenör 
under anbudsräkningen. Detta gjordes för att underlätta i kommunikationen och för SvK och 
det blev också en säkrare kontroll över att de fått in entreprenörer med rätt kompetens. Dock 
fick de nya entreprenörerna att räkna högre än de gamla, genom att fråga ut dem mer och 
fråga om de verkligen har räknat med allt osv. Detta var till viss del en bidragande faktor till 
att inga nya entreprenörer fick kontrakt trots att det fanns nya som var intresserade. När 
kontraktet var påskrivet återgick alla till sina roller, underhållsingenjörerna som hade varit 
kontaktperson kanske fick en annan entreprenör i sitt område.  

TR utvecklades inför upphandlingen, inga större förändringar mest förtydligar gjordes. För att 
ge tydligare riktlinjer om hur de vill att underhållet ska skötas.  

En enkätundersökning hos entreprenörerna gjordes inför denna upphandling. Enkäten visade 
bland annat att entreprenörerna saknade kontroll och uppföljning från SvK. Enkäten skulle 
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följas upp med ytterligare en enkät efter upphandlingen, det gjordes dock aldrig. Det har visat 
sig under intervjuer att kontroll och uppföljning är något som samtliga entreprenörer saknar, 
de vill veta hur de ligger till, om de blir bättre under avtalsperioden och om de skiljer sig från 
andra entreprenörer. Den uppföljning som SvK främst använder idag är Banken där 
underhållsingenjörerna kontrollerar utfört arbete. Dock upplever entreprenören att detta inte 
görs. ”SvK säger lägg in i banken, lägg in banken, men det är ju ingen som kollar, de är ju 
aldrig där”. Entreprenörerna ser inte syftet med att lägga in rapporter i banken som ingen 
läser. Problemet ser även de på SvK som arbetar mot entreprenörerna. De saknar också något 
verktyg för att mäta och följa upp entreprenörerna. 

Tabell 7. Sammanfattande tabell över förändringarna i avtalet 2011. 

Mål Handling Utfall

Fokus på kvalitet och 
kompetens. 

Ville få in fler entreprenörer i 
norra Norrland. 

Det skogliga lyftes ur 
ledningsavtalet. 

Telekommunikationen lyftes 
in i stationsavtalet. 

TR utvecklades och 
förtydligades. 

Förlängde inställelsetiden för 
akut felavhjälpning till vissa 
stationer. 

Kvalitén inom det skogliga 
har höjts avsevärt.  

Kompetens och kvalitet är ett 
fortsatt problem.  

Ny entreprenör på ledningar i 
norra Norrland. En ny 
entreprenör på stationer i 
mellan och södra Norrland. 

Interna förändringar på SvK 

Fokus på SvK har fortsatt flyttas från förvaltning till nätutbyggnad. Omfattningen av 
utbyggnadsprojekten har lett till att AF i vissa fall inte ens vet vad som har tillkommit i vissa 
stationer när ombyggnad gått snabbt. Dock har SvK blivit betydligt striktare i 
överlämningarna idag vilket har lett till minskade missförstånd. Statusbedömning av alla 
SvK:s stationer genomförs i dagsläget, dock är de enbart till för att identifiera de stationer där 
förlängning av livslängd är möjlig och de stationer där reinvestering är ett måste. 
Statusbedömningen har inget syfte att anpassa underhållet efter respektive anläggning vilket i 
många fall enligt entreprenörerna skulle vara nödvändigt, särskilt för nya entreprenörer. Detta 
är ett tydligt exempel på att SvK:s fokus har flyttats från förvaltningen till investeringar och 
utbyggnad. 

4.5.1 Sammanfattande om avtalets historia 

Generellt har upphandlingen sett relativt lika ut, år efter år, dock har des mål och fokus 
ändrats under åren. Till en början var målet att få ner kostnaderna på underhållet. Att få in fler 
aktörer för att öka konkurrensen och minska priset. Detta lyckades man med dock sjönk 
kvalitén och kompetensen på marknaden minskade. Mycket av den kompetens som finns 
inom denna bransch är av den äldre generationen vilket medför att det är en avtagande 
kompetens. Vidare har målet med avtalet gått ifrån att spara så mycket pengar som möjligt till 
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att höja och säkra kvalitén på underhållet. Målet, såsom det ser ut idag, är att få hög kvalitet, 
rätt kompetens och att få ett kostnadseffektivt underhåll. Ett konkurrensproblem i Norrland 
har ständigt funnits där och olika strategier har testats, idag har fler entreprenörer etablerat sig 
i dessa områden, dock har ingen stationsentreprenör lyckats räkna hem någon station i norra 
Norrland.  

Marknaden för SvK:s underhållsentreprenörer är i en förändring vilket kan påverka 
strategierna inför nästa underhållsupphandling. Att fokus allt mer riktas mot nätutbyggnad 
internt på SvK har gjort att förvaltningen och underhållet har kommit lite i skymundan.  Detta 
är också något som kan komma att påverka strategin och avtalsstrukturen inför nästa 
underhållsupphandling. 

4.6 De stora förändringarna 

4.7 Avtalstiden 

Under avtalet 2005 förlängdes avtalstiden från tre år till sex år, vilket var något som önskades 
av entreprenören. De ansåg att tre år var för kort tid, de hann inte lära känna anläggningen och 
entreprenören hade inte möjlighet att satsa på utbildning och utveckling. Upphandlingen är ett 
mycket omfattande arbete både för beställaren och för entreprenören som inte behöver göras 
lika ofta med en längre avtalstid. Dock är det mycket svårt för de entreprenörer som inte får 
något avtal. För dem är sex år länge för att vänta på ett nytt avtal. Detta riskerar att 
entreprenörer som inte fick något avtal tappar kunskap och erfarenhet och kanske inte kan 
lägga något anbud i nästa upphandling. För de tekniker där SvK är den enda beställaren finns 
det ingen chans för de entreprenörer som inte fått avtal att få någon erfarenhet inom dessa 6 
år, om de inte arbetar som underentreprenörer för de företag som vunnit avtalet. En annan 
svårighet med långa avtal är att lagar, krav från regeringen, teknik, marknadspriser och annat 
hinner förändras under avtalstiden vilket skapar en situation där metoden för att sköta och 
styra underhållet inte hänger med utvecklingen inom dessa områden.  

Olika avtalstider har diskuterats under de intervjuer som gjorts och olika åsikter och tankar 
har kommit fram från både SvK och från entreprenörerna. Nedan följer en sammanfattande 
tabell om de fördelar respektive nackdelar som kommit fram angående den aktuella 
avtalslängden. 

Tabell 8. Fördelar och nackdelar med 6årsavtal. 

Avtalslängd 6 
år 

Positivt  Negativt 

Ger entreprenören en möjlighet att 
satsa på kompetens och utveckling. 
Både SvK och entreprenörerna 
säger detta. 

De entreprenörer som inte fick avtal 
har för lång tid tills nästa. De 
riskerar att tappa kompetens. En 
rädsla både från SvK och bland 
entreprenörerna. 
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Mycket kan hända under 6 år, 
kompetensen hos företag förändras, 
teknik utvecklas och lagar och krav 
från myndigheter och regering 
förändras, marknadspriserna 
förändras. Åsikterna är både från 
SvK och från entreprenörerna. 

Bra med lång upphandlingstid för 
upphandlingsarbetet, upphandling 
kostar.  En åsikt som främst 
förekommer hos SvK, 
entreprenörerna har andra beställare 
som upphandlar oftare vilket gör att 
entreprenörerna i stort sätt ständigt 
räknar på avtal. 

Hinner lära känna entreprenören 
och entreprenören hinner lära känna 
anläggningen och SvK. Detta ser 
både SvK och entreprenörerna som 
positivt. 

För SvK internt är det en bra längd, 
det är skönt att få jobbet gjort och 
sen är det hela sex år kvar till nästa 
upphandling. 

Svårt att få in förändringar under 
avtalstiden. Både SvK och 
entreprenörerna ser detta som en 
begränsning.  

4.7.1 Uppdelningar i avtalen 
Nedan följer de olika uppdelningar som gjorts under historien. 

4.7.1.1 Delning i fler och mindre paket 

Avtalen har under hela historien utvecklats i riktningen mot fler och mindre geografiska 
paket. Syftet har alltid varit att få in fler entreprenörer. Vissa av entreprenörerna tycker att det 
är bra, de säger att de inte skulle kunna ta mer än vad de idag har.  Andra entreprenörer som 
är större ser att det kan vara svårare för dem att räkna hem större områden med fler och 
mindre paket. Dock ser SvK att de har fått in fler entreprenörer och kunnat pressa priserna 
genom att dela upp avtalet i fler och mindre paket vilket var hela syftet med denna strategi.  

4.7.1.2 Delning av skog och ledningar 
Inför avtalet 2011 bröts det skogliga ur ledningsavtalen och blev till ett eget avtal. Syftet 
var att få in fler renodlade entreprenörer för det skogliga.  Det som talade emot delningen 
var risken att få in icke seriösa företag och att dessa entreprenörer inte skulle ha kunskap 
inom elsäkerhet.
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Tabell 9. Fördelar och nackdelar med delning av skog och ledningar. 

Delning av 
skog och 
ledningar 

Positivt  Negativt 

Bättre konkurrens inom respektive
område. 

Fler aktörer inom respektive 
område. 

Säkerställa seriösa företag.   

Elsäkerheten inom ev. nya 
skogsentreprenörer. 

Inga underentreprenörer i 
underhållsavtalet för ledningar. 

Fler entreprenörer som är 
specialister.  

Lättare att göra skogliga budgetar, 
bättre grepp om ekonomin. 

Vet vad man får med den gamla 
typen av upphandling. 

Lättare att anpassa uppföljning och 
budget när det är ett renodlat 
teknikområde. 

Delningen av skog och ledningar anses hittills ha varit lyckat. Det resulterade dock inte i fler 
entreprenörer. Då det skogliga lyftes ur utvecklades underhållet och det blev lättare att 
anpassa uppföljningen till det skogliga. Uppföljningen med SLU-studenterna utvecklades 
ytterligare.  

4.7.1.3 Införande av tele i stationsavtalet 

Under avtalet 2005 infördes tele i stationsavtalet och till upphandlingen 2011 var tele en del 
av stationsavtalet. Dessförinnan har tele varit ett eget landsövergripande avtal.  Dock har det 
varit svårt för en entreprenör att ha ett så stort geografisk område, svårt att ha kompetens över 
hela Sverige. Då tele är mer komplext gällande felsökning med mera är det svårt att fastställa 
vart felet finns. Därför var det mycket mer lätthanterligt med endast en aktör, det är inte heller 
många entreprenörer som har kompetens inom både tele och all teknik som finns i stationerna. 
Gränsdragningen är mycket svårare vad det gäller tele biten vilket kan bli problematiskt med 
flera aktörer.  Dock då tele var ett eget avtal ansågs det av SvK att ”tele levde sitt egna liv” 



 
 

 

51 
 

SvK såg att det skulle kunna bli mer effektivt arbete om tele lyftes in i stationsavtalet. Det 
skulle ge ett bättre helhetsintryck för entreprenörerna i stationerna.  

Tabell 10. Fördelar och nackdelar med införande av tele i stationsavtalet. 

Införande av 
tele i 
stationsavtalet 

Positivt  Negativt 

 Fler aktörer, mer konkurrens   

  Specifik teknik som inte alla 
entreprenörer kan. 

  Svårt med gränsdragning 

 Effektivare  

 Om en entreprenör hade allt så fick 
de bättre helhetsintryck av 
anläggningen. 

 

  Finns entreprenörer som endast 
specialiserar sig på tele, dessa går 
förlorade då de inte kan de övrig i 
stationsavtalet.  

 

4.8 Kommande utmaningar inför upphandling 2017 
Inför nästa upphandling väntar en del nya utmaningar. Det är fortsatt bristfällig konkurrens på 
stationsavtalen i norra Norrland. Under denna avtalsperiod kommer VAB dra in all sin 
personal som arbetar med produktionen för att börja sköta underhållet i egen regi. Det rör sig 
om ca 400 personer som tidigare arbetat på VS men som nu kommer att arbeta internt på 
VAB. Utav dessa 400 personer är det ett stort antal som har arbetat med SvK:s anläggningar 
sedan starten 92. Om dessa personer inte finns tillgängliga kan en situation skapas där ingen 
entreprenör längre är etablerad i delar av Sverige. VEAB har anläggningar i norra Norrland 
vilka tidigare har underhållits av VS. Till 2017 ska även VEAB börja upphandla allt sitt 
underhåll i konkurrens, vilket betyder att VS inte längre har något partneravtal med VEAB. 
En rädsla finns att även VEAB kommer få svårt att hitta entreprenörer till norra Norrland. En 
annan utmaning är att VEAB har bestämt att de ska upphandla allt sitt underhåll, för hela 
Sverige, samma datum som SvK, det vill säga 1/1 2017.  

Att VEAB ska upphandla allt sitt underhåll samma datum som SvK skapar stora problem för 
entreprenörerna. Osäkerheten tätnar inte enbart i norra Norrland, utan i hela landet där VEAB 
har anläggningar. Tidigare har nämligen VS haft garantier på deras anläggningar och kunnat 
veta med säkerhet vart de har etableringar när de ska räkna på SvK:s anläggningar. Den 
säkerheten kommer inte finnas längre. Även EON elnät och Fortum distribution kommer 
upphandla allt sitt underhåll innan 2017 vilket skapar osäkerhet för underhållsentreprenörerna 
i hela Sverige. 
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En fortsatt utmaning är den stora utbyggnaden av det svenska stamnätet. I nästa avtalsperiod 
kommer SvK ha investerat 40-50 mdkr i utbyggnad vilket är något som förvaltningen måste 
hänga med i. Dessutom ökar andelen HVDC-stationer och andelen kablar i stamnätet vilket 
det inte heller finns någon plan för att underhålla. 

5 Analys av historien fram tills idag 

Stamnätet har gått från att underhållas i egen regi då Vattenfall och delvis Sydkraft ägde och 
förvaltade hela nätet till att underhållas av entreprenörer som upphandlas under konkurrens. 
Från början upphandlades näst intill en totalentreprenad där Vattenfall och Sydkraft fick 
underhålla med kvalitetsnormen ”som de alltid gjort”. Utvecklingen har idag gått mot att 
upphandla en generalentreprenad. En entreprenad där entreprenören fortfarande antas ha den 
största delen av kunskapen och erfarenheten, men där SvK har tagit funktionsansvaret och ger 
riktlinjer om hur underhållet ska bedrivas men bestämmer inte hur eller när underhållet ska 
skötas. Utvecklingen tycks ha orsakats av ett skifte där kunskapen och erfarenheten hos 
entreprenörerna har utarmats och i vissa teknikområden har entreprenören inte tillräcklig 
kompetens att utföra arbetet utan tydliga instruktioner. I undersökningen har det många 
gånger visat sig att entreprenörerna saknar styrning och att nya entreprenörer har svårt att veta 
vad som krävs för att utföra underhållet på rätt sätt. 
 
Den historiska genomgången visar hur marknaden och den ekonomiska styrningen har 
förändrats. Styrningen har, i Powells (1990) modell, gått från en hieratiskorganisering till 
marknadsstyrning. Då SvK bildades hade Vattenfall och Sydkraft förvaltat nätet under många 
år. Underhållet var indelat i geografiska området med eget styre och inarbetade rutiner. 
Graden av flexibilitet var låg. Arbetet ifrågasattes aldrig, som exempelvis hur ofta apparater 
underhölls eller alternativa metoder för underhåll.  Inget samarbete mellan områdena 
förekom. De gjorde som de alltid gjort. Engagemanget var dock relativt stort, de som jobbade 
i anläggningarna hade en känsla för dem, de såg stationerna som deras egna, deras stolthet och 
skötte dem därefter. 
   
Med ett ökat fokus på pris och en strävan att bli mer oberoende av en aktör genom att få in 
fler entreprenörer har de gått mot en marknadsform. Kontrakten och avtalen styr arbetet. 
Flexibiliteten ökar med nya entreprenörer som kommer in på marknaden, SvK är inte 
beroende av en entreprenör och har större möjligheter att påverka arbetet centralt i hela 
Sverige. Underhållet enades med styrning av SvK och genom TR specificeras riktlinjer för 
underhållet. Dock förutsätter SvK att kunskapen fortfarande ligger hos entreprenören och de 
upphandlar fortfarande entreprenören så att denne ska bestämma när och hur arbetet ska 
utföras. Det har visat sig att kunskapen och erfarenheten inom vissa områden är bristande hos 
entreprenören, speciellt för fallet med kontrollanläggningar. För vissa andra tekniker är inte 
fallet alls så, därför kan det behövas ett mer anpassat tillvägagångssätt för att upphandla olika 
underhåll. Viss typ av underhåll skulle kanske kunna gå tillbaka och upphandlas som 
totalentreprenad eller som funktionsentreprenad, medan andra underhållstekniker kan fortsätta 
upphandlas som generalentreprenad och några gå ännu ett steg och upphandlas som 
samordnad generalentreprenad eller delad entreprenad. Tekniken har förändrats inom vissa 
områden, främst för kontrollanläggning, vilket har lett till att behovet av underhåll har 
förändrats, men beskrivningen av arbetet har inte förändrats. Förfrågningsunderlaget för att 
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upphandla underhåll och felavhjälpning för kontrollanläggning har inte förändrats märkvärt 
sedan 93, men tekniken utvecklas i högt tempo.  
 
Det har också identifierats att engagemanget hos entreprenörerna har minskat med tiden. Med 
nya entreprenören i anläggningarna och en ökad rotation av entreprenörer försvann känslan 
som fanns på stationerna tidigare. Nya entreprenörer gör vad SvK beställer och inget 
därutöver. SvK har tidigare kunnat säga ”underhåll som ni alltid gjort” till entreprenören och 
då har de vetat vad som skulle göras, detta på grund av att de haft en lång historia med rutiner 
på hur arbetet gjorts. Med nya entreprenörer måste arbetet specificera mer för att säkert få det 
underhåll som eftersträvas, de känner inte till referensobjektet ”gör som du alltid har gjort”. 
 
I vissa avseenden lever SvK kvar i tanken om hur entreprenören tidigare förhöll sig till 
anläggningarna. De väntar sig att entreprenören ska ta egna initiativ och hitta 
utvecklingsprojekt och engagera sig i anläggningarna. Detta sker dock inte med den rådande 
styrningen, dels eftersom vissa entreprenörer inte vet vad som krävs och dels för att 
incitament saknas. Det är tydligt att en mer gods-dominant logik krävs för att beskriva en del 
utav arbetena i förfrågningsunderlaget för att entreprenören ska förstå vad som egentligen 
upphandlas. Att SvK i förfrågningsunderlaget bör specificera mer vilken kunskap som krävs 
och vad och hur vissa underhåll ska utföras.  
   
Eriksson (2007) beskriver hur olika styrmedel lämpar sig bättre beroende på transaktionens 
egenskap. För att få effektivitet är auktoritet ett styrmedel att föredra, dock minskar 
entreprenörens engagemang. För att stimulera engagemang är förtroende ett lämpligare 
verktyg. Vidare beskriver han hur olika styrmedel kan tillämpas i upphandlingsprocessen. Då 
SvK började upphandla utformades upphandlingsstrategin och under den tiden var pris i fokus 
därför används pris som styrmedel i samtliga steg i Ericssons (2007) modell.  
Förfrågningsunderlag specificerades av SvK, annonseringen var öppen då man ville få in fler 
entreprenörer och utformandet av avtalen var formella och omfattande avtal. Dessa strategier 
är enligt Erikssons (2007) modell metoder att genom pris styra arbetet.  Med åren har fokus 
riktats om från pris till kvalité. Dock har samma strategier och syrningsmedel i avtalet 
använts.  

Arbetet med att få fler entreprenörer att etablera sig i norra Norrland har varit i fokus ända 
sedan starten av SvK. Problemet kvarstår och kan inför nästa upphandling växa. Detta dels 
med tanke på att VAB drar in personal i norra Norrland och dels eftersom VS som idag är den 
enda entreprenör som är etablerad i området kring Luleå älven, får en större osäkerhet när de 
inte är garanterade underhållsjobb från VEAB längre. VEAB ska dessutom upphandla allt sitt 
underhåll på samma dag som SvK ska. ONE har lyckats etablera sig i delar av Norrland vilket 
är en bra utveckling för konkurrensen i Norrland, dock har de inte lyckats etablera sig kring 
Luleå älven. Att även Eltel har etablerat sig som ledningsentreprenör i hela Norrland ger 
också en ökad konkurrens. Dock använder sig dessa företag till viss del av personal som nu 
kommer dras in till VAB, och osäkerheten med vem som kommer underhålla VEAB 
anläggningar i Norrland kvarstår. Försöken att få in fler entreprenörer tycks inte riktigt ha 
lyckats annat än när SvK förlängde inställelsetiden.  

SvK har inte utsatts för överklagningar i någon utav upphandlingarna vilket visar, enligt 
Lennerfors teori, att förfrågningsunderlaget och anbudsutvärderingen är transparant och 
rättvis. Detta bekräftar också teorin som säger att lägsta pris som enda utvärdering är den mest 
genomskinliga metoden för utvärdering av anbuden och ger minst risk för överklagningar. 
SvK har dock fått allt mer pressade entreprenörer som ibland har svårt att hitta rätt kompetens 
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till rätt tidpunkt. Ett resultat som kan bero på att enbart ha fokuserat på pris i 
anbudsutvärderingen.  

SvK använder sig idag inte av NU06 utan istället av sitt eget framtagna avtal. NU06 borde 
vara det mest transparenta avtal då den är framtagen av branschen, mer genomskinligt och 
rättvist än det som SvK själv tagit fram. Dessutom är grunden för SvK:s avtal framtaget under 
början av 90-talet vilket inte har förändrats betydligt, och som nämnts tidigare inte anpassats i 
takt med att marknaden och situationen utanför avtalet har förändrats. Om teorin kring 
genomskinlighet stämmer så kan det antas att användandet av SvK:s eget framtagna avtal i 
framtiden kan öka risken för överklagningar.   

Uppföljningen är enligt både SvK och entreprenörerna bristfällig. Enligt historien har 
problemet dykt upp i nuvarande avtal. Detta kan bero på att entreprenörsmarknaden har 
förändrats när fler beställare och entreprenörer har tillkommit. Entreprenörerna vill veta att de 
gör ett bra arbete och SvK vill ha mer koll på hur anläggningen underhålls nu när fler 
entreprenörer och underentreprenörer tillkommer.  

Med den entreprenörsform och ersättningsform som används idag gynnas inte effektivitet och 
utveckling. Om entreprenören utföra arbetet effektivare och snabbare, använder nya tekniker 
eller dylikt, finns ingen kompensering i rådande avtal. Dock är denna ersättningsform lämplig 
då vissa arbeten kan tillkomma vilket de måste få ersättning för. Enligt teorin passar den 
nuvarande entreprenörsformen för arbeten där det finns entreprenörer som har mer kunskap 
och erfarenhet än beställaren. Det har visat sig att kunskap och erfarenhet inte längre finns i 
samma utsträckning hos entreprenören. Det har också visat sig att mer tydliga instruktioner 
kan vara nödvändiga för att nya entreprenörer ska veta vad som krävs. Detta beskrivs också i 
teorin som den service-dominerande och den gods-dominerande logiken. Tidigare har SvK 
använt sig av den service-dominerande logiken för att entreprenören själv ska få anpassa 
arbetet enligt vad de tycker är mest effektivt. Nu har utvecklingen gått mot att entreprenören 
vill ha mer beskrivna uppgifter vilket teorin beskriver som en objektifiering av servicen. 
Enligt entreprenörerna skulle ett förtydligande underlätta vid anbudsberäkningen och för att 
veta vilka kompetenser som verkligen krävs. Detta liknar mer den gods-dominerande logiken. 
Teorin beskriver en blandning mellan dessa logiker – upphandlingslogiken, vilken skulle 
innebära att uppdraget är objektifierad under upphandlingen och mer service-dominerad under 
avtalsperioden. Dock skulle ett ökat arbete med mätetal som går att följa upp öka 
objektifieringen även under avtalsperioden. Det kanske ändå kommer att krävas om nya 
entreprenörer ska kunna komma in som underhållsentreprenörer hos SvK, särskilt nu när nätet 
byggs ut med ny teknik som kanske inte ens gamla underhållsentreprenörer har erfarenhet av. 

Den historiska utvecklingen kan sammanfattas med en illustration i den teoretiskt framtagna 
styrmodellen i kombination med hierarkimodellen. Då SvK bildades befann de sig i en 
hierarkisk relation med Vattenfall och Sydkraft. Det fanns enbart dessa två entreprenörer på 
marknaden vilka hade god kunskap och erfarenhet eftersom de dominerat marknaden under 
en längre tid. De fick fortsätta sköta underhållet som de alltid gjort. Det fanns en god 
kompetens på marknaden och för SvK räckte det att säga att de kunde underhålla som de 
alltid gjort. Den mittersta cirkeln i styrmodellen var alltså liten, entreprenörsformen liknade 
en totalentreprenad med störstadelen ansvar hos entreprenören. Några styrmedel i den yttre 
cirkeln användes inte i någon stor utsträckning. Vidare ändrades upphandlingsstrategierna och 
mer ansvar togs av SvK. Samtidigt byggs kompetensen upp hos SvK och de arbetade fram TR 
som specificerar underhållsverksamheten. SvK började fokusera på att pressa priset och få in 
fler entreprenörer. Med fler entreprenörer och prisstyrningsmekanismer övergår den 
ekonomiska strukturen till en marknadsstruktur. Idag är det en marknadsmässigt ekonomiskt 
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struktur.  Dock har inte strategierna för styrning av underhållet följt med utveckling utan ser 
mer eller mindre lika ut som i början. Vidare ses att den yttre cirkeln är relativt oförändrad. 
Kontroll och styrning har inte använts i någon större utsträckning. Det kan bero på att under 
tiden då Vattenfall och Sydkraft skötte underhållet fans inte det behovet. Utvecklingen 
illustreras i figur 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med hjälp av denna analys ges en bättre uppfattning om hur god beställarkompetens fås. 
Utifrån den teoretiska modellen kan en god beställare definieras som en beställare som 
anpassat sin strategi utifrån den marknad som denne verkar i. Olika verksamheter och 
branscher har olika förutsättningar och verkar i olika typer av ekonomiska strukturer och 
kräver därför olika typer av beställare. God beställarkompetens för SvK har visat sig vara att 
de först och främst ska ha klart för sig vilket behov som ska upphandlas och förmedlar 
behovet till entreprenörerna. Alla aktörer ska ha samma uppfattning om vad det är som 
beställaren upphandlar. Beställaren bör också ha koll på hur marknaden runtomkring ser ut, 
hur påverkas entreprenörerna om en förändring i avtalet görs? Vart finns kunskapen och vart 
finns de entreprenörer som behövs? Hur ser konkurrensen ut i landet och hur kan den gynnas? 
Beställaren ska veta vad de beställer och de ska kunna mäta och följa upp entreprenörens 
arbete.  

Ett antal områden har från denna diskussion identifierats, fokusområden där beställaren kan 
anpassa sig till den miljö denne verkar i. Genom att arbeta i fokusområden kan cirklarna i 

Marknad

Hierarki 

Figur 12: Historisk sammanfattning genom styrmodellen 
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styrmodellen påverkas på olika sätt. Fyra fokusområden har identifierats där beställaren kan 
arbeta för att få bra beställarkompetens. Fokusområdena som identifierats är Konkurrens, 
Kompetens/kvalité, Kontroll och Kommunikation, nedan i tabell 21 visas hur kriterierna kan 
kategoriseras i de identifierade fokusområdena. 

 

Figur 13. Identifierade fokusområden 

 

För att koppla dessa fokusområden till teorin kan det visas att fokusområdena kan användas 
till att först identifiera vart i styrmodellen SvK befinner sig och sedan för att styra cirklarna att 
hamna på rätt plats om styrningen inte är anpassad efter entreprenörmarknaden. Där, i 
fokusområdena, styrningen inte är anpassad kan problemområden hittas vilka kan lösas 
genom lösa dessa problemområden för att forma en anpassad cirkelmodell. Konkurrens och 
kompetens kan ge en bild av vart i modellen SvK befinner sig och ge verktyg för att påverka 
marknaden. Kontroll och Kommunikation kan ge verktyg att styra cirklarna att forma sig efter 
den plats den är placerad i.   

6 Fördjupande empiri - fokusområden 

I kapitel 6 presenteras en fördjupande empiri där fokusområdena för SvK:s olika 
underhållsavtal beskrivs för att kunna identifiera eventuella problemområden. Eftersom de 
olika avtalen skiljer sig i omfattning, tekniker, krav med mera har de olika utmaningar och 
utvecklingsbehov. Därför har vi här valt att beskriva fokusområdena för respektive avtal. 
Informationen för avsnittet är uteslutande hämtad från intervjuer med SvK och med 
entreprenörerna. 

Konkurrens

Vilka entreprenörer finns?

Vart finns entreprenörerna?

Vart finns andra liknande beställare?

Hur påverkar förfrågningsunderlaget vilka som 
kan räkna?

Kompetens/Kvalité

Vart finns kompetens och erfarenhet?

Hur ser det ut i ett längre perspektiv?

Kontroll

Vad ska mätas?

Hur ska det mätas?

Hur ska det uppföljas?

Kommunikation

Identifiera och förmedla behovet

Förstår beställare och entreprenör varandra?

Vilka medel för komunikation finns?

Fokusområden
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6.1 Stationer 
Utmärkande för stationsavtalet är att det innefattar ett brett teknikspektrum med olika 
moderna anläggningar. Stationsavtalets omfattning innebär att den entreprenör som får avtalet 
tar ansvar över hela stationen. Att SVK upphandlar en entreprenör per station gör det givetvis 
mer kostnadseffektivt eftersom de endast behöver betala för att en entreprenör ska åka till 
stationen.  

6.1.1 Konkurrens 
Det finns inte så många entreprenörer som idag har den breda kompetens som avtalet kräver 
vilket innebär att antalet företag som kan ta sig an uppdraget är få. Vidare måste även de 
befintliga entreprenörerna i viss utsträckning ta in underentreprenörer för att klara av alla 
områden. Detta ökar risken för entreprenören vilket leder till att de måste lägga på ett 
risktillägg vid kalkyleringen vilket i sin tur, hittills, har lett till att de stora entreprenörerna 
med bred kompetens kan räkna lägre och får då avtalet. Tilläggsarbetena är också svåra för 
entreprenörerna att räkna på. Speciellt för nya entreprenörer eftersom ingen garantisumma 
eller något historiskt medelvärde för mängd tilläggsarbeten tillhandahålls de intresserade 
entreprenörerna. Här är det dels problem för att gamla entreprenörer har fördel, de kan veta på 
ett ungefär hur mycket jobb de hade tidigare. Dels ser vi också problem att det saknas grund 
för att rekrytera för entreprenörerna. Utan en siffra på ungefärlig volym arbete är det svårt att 
motivera för deras chefer att de vill anställa fler. SvK förstår inte varför entreprenörerna inte 
utför den mängd ÄTOR de kan få. Detta beror på att entreprenörerna inte har tillräckligt med 
anställda för att hinna med att utföra tilläggsarbeten. SvK har även försökt stimulera 
konkurrensen i Norrland, vilket delvis har varit lyckat när inställelsetiden förlängdes. 
Stockholmsområdet är också ett område där konkurrensen är hård på grund av mängden 
aktörer som rycker i de få och utarmade entreprenörer som finns. 

Fördelen med att ha en entreprenör per station är att transportkostnad blir lägre och 
samordnadsansvaret läggs på entreprenören. De ges helhetsansvaret och får därmed en 
helhetsblick över stationen och man behöver inte hantera gränsdragningar mellan tekniker där 
man riskerar att saker inte blir gjorda då de ”faller mellan stolarna”.  

6.1.2  Kompetens/Kvalité 
Utifrån både SvK:s och entreprenörens perspektiv framkommer det att det inte är något 
problem att få tag på rätt kompetens vid akuta fel. Dock är det generellt svårt att hitta rätt 
kompetens för vissa tekniker, främst kontrollanläggning och då både för rutinunderhållet och 
det avhjälpande underhållet. Enligt entreprenörerna beror svårigheten dels på att de inte vetat 
från början att vissa kompetenser krävdes. Svårigheten med kontrollanläggning är att de ser 
olika ut från station till station, i de tre epokerna som nämnts tidigare finns även där 
variationer och i den nya digitala epoken skiljer sig tekniken nästan från station till station. 
Det är svårt för entreprenörerna att motivera att de ska få resurser till utbildning då SvK:s 
krav för vissa tekniker inte är tydligare i förfrågningsunderlaget menar entreprenörerna. Att 
SvK inte ger mer instruktioner grundar sig i deras idé om att det är entreprenören som vet bäst 
hur anläggningarna ska underhållas, vilket historien visat att de alltid jobbat. Dock har 
tekniken gått fort fram och entreprenörerna har pressats vilket medfört att resurser för 
utbildning har blivit knappa. Dessutom är det svårt för entreprenörerna att motivera för sina 
chefer att utbilda och rekrytera inom vissa områden när inte tekniken för det som krävs 
specificeras. Detta gäller inte alla tekniker, vissa tekniker är fortfarande liknande regionalnätet 
vilket innebär att det finns flera beställare än SvK för dessa tjänster och då finns det också 
mer kompetens på marknaden. Problemet ligger främst inom kontrollanläggning där SvK är 
den enda beställaren. Detta är dock inte enbart problem i Sverige utan i större delar av 
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världen. Orsaken är troligtvis att en kontrollanläggare får arbeta mycket ensam och får resa 
nästan alla dagar i arbetsveckan eftersom de geografiska områdena är så stora. Orsaken kan 
också vara att de kontrollanläggare som finns har svårt att hänga med i tekniken och samtidigt 
bibehålla kompetensen som krävs för kontrollanläggningar från den första epoken.  

6.1.3 Kontroll  
Entreprenörerna upplever att styrning i underhållsystemet saknas. Eftersom SvK inte ställer 
högre krav på att inrapportering sker i tid ställer inte cheferna hos entreprenörerna de kraven 
på deras medarbetare. Vidare ställer inte entreprenörerna dessa krav på deras 
underentreprenörer vilket leder till att förseningarna blir ännu längre. Entreprenörerna 
efterfrågar mer kontroll från SvK i Banken. Det är lättare för entreprenörerna att motivera mer 
resurser om de märker att de inte får betalt för jobben på grund av att de inte hinner med att 
rapportera in.  

Besiktning och regelbunden koll i Banken är det som fungerar som kontroll idag. Dock saknas 
uppföljning, SvK kontrollerar entreprenörerna och entreprenörerna lämnar in sina revisioner 
och dokumentationer, men de får aldrig veta hur det gick. Var det bra eller dåligt, hur ligger 
de till jämfört med förra gången och jämfört med andra entreprenörer? Problemet ser samtliga 
entreprenörer problem, de påpekar även att kontroll och uppföljning sköts bättre av andra 
beställare. Även SvK tycker att det saknas uppföljning och mätetal som kan styra 
entreprenörerna. Som en anställd på SvK säger; ”Det är ju inte så kul att vara duktig om 
ingen ser det”. Det finns heller ingen teknisk uppföljning. Ett exempel på att det kan behövas 
kom upp vid intervju med en entreprenör. De skulle ta över en station med en specifik 
utrustning. När de kom till stationen var inte ens denna specifika utrustning i drift och den 
hade inte besiktats ordentligt under tidigare avtalsperiod. Detta medförde att startbesiktningen 
kostade tre gånger så mycket som beräknat. Enligt entreprenören som tog över så borde 
incidenten vara en varningsklocka för SvK, de anser att SvK bör kontrollera mer att 
entreprenörerna verkligen sköter det tekniska rätt, inte enbart dokumentationen. Detta är även 
något som SvK känner att de saknar, riktig kontroll, uppföljning och återkoppling. ”Utan 
spaning, ingen aning” är ett annat uttryck som kommit upp vid intervju på SvK. Ambitionen 
finns, dock menar alla underhållsingenjörer att det är svårt att hitta bra mätetal att följa upp. 
Det har också visat sig att det inte finns tid för de som idag arbetar med 
underhållsentreprenörerna att följa upp mer. 

6.1.4 Kommunikation 
Enligt entreprenörerna är kommunikationen med SvK generellt väldigt bra. SvK har en hög 
teknisk kompetens vilket underlättar i arbetet. Det blir då lättare för SvK att förstå om 
entreprenören behöver mer timmar eller mer betalt för ett jobb eftersom SVK förstår vad det 
handlar om. Underhållsystemet Banken är generellt ett bra verktyg för kommunikation, dock 
används det inte tillräckligt frekvent, vilket är något som både SvK och entreprenörerna 
påpekar att de borde bli bättre på. Entreprenörerna är sena med inrapportering, de följer inte 
planerna och omplanterar inte de jobb de inte hinner med. Detta skapar problem i 
kontrollarbetet, underhållsingenjörerna kan inte kontrollera att underhållet är utfört när det 
inte rapporteras in. I många fall är jobbet gjort men inte inrapporterat, i andra fall är det inte 
gjort och arbetet kan skjutas upp i månader. Entreprenörerna påpekar också att SvK inte heller 
är tillräckligt organiserade i Banken, det kan ta flera månader innan en beställning på ett 
extraarbete läggs in. Problemet har flera orsaker, men den grundläggande orsaken är brist på 
resurser även på SvK. 

Ett annat problem som upplevs, i och med att viss teknik utvecklas fort och ständigt förnyas, 
är att det är svårt för entreprenören att veta om de verkligen har rätt kompetens. Den mest 
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berörda tekniken är kontrollanläggning som nämnts tidigare. SvK säger i princip att 
entreprenörerna ska underhålla som de alltid har gjort vilket är omöjligt eftersom tekniken 
inte ser ut som den alltid har gjort. Här kan entreprenörer räkna på att ta hem kontrakt för 
stationer och tro att de har kompetens för kontrollanläggning. Dock har de sällan kompetens 
för kontrollanläggningar från alla epoker vilket visar sig när de väl ska börja underhålla. 
Tekniken går framåt inom de andra anläggningarna också, dock är det teknik som kommer att 
användas en längre tid, livslängden är längre på tillexempel en primäranläggning. Därför finns 
inte samma problem inom de andra teknikerna i stationen.  

 
Nedan följer en sammanfattande bild över det utmärkande i stationer samt status för 
fokusområdena.  

 

Figur 14. Sammanfattande bild över fokusområden för stationer. 

 

6.2 Ledningar 
Utmärkande för ledningsavtalet är att det idag enbart är en entreprenör som arbetar under alla 
avtal i hela Sverige. Geografiskt är paketen för ledningar väldigt stora men dock begränsar 
inte beredskapen eftersom den innebär 24 timmars inställelsetid. Underhåll på kraftledningar 
begränsas dock av att de ofta kräver avbrott. 

6.2.1 Konkurrens 
Då en entreprenör fick samtliga avtal, som i det nuvarande avtalet, blev det avtalet billigare 
för SvK. Konkurrensproblemet är heller inte lika påtagligt för ledningsavtalet eftersom 
beredskapen inte begränsar. Dock kan problem uppstå vid nästa upphandling. De 
entreprenörer som inte fick något avtal att underhålla någon utav SvK:s kraftledningar kan ha 
tappat sin kompetens för att räkna till nästa gång. Om fallet blir att det enbart är en 
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entreprenör som kan räkna på kraftledningar till nästa upphandling fins risk att entreprenören 
höjer priset rejält. 

6.2.2 Kompetens/Kvalité 
Konkurrensproblemet som beskrivs ovan kan lösas eftersom tekniken för underhåll av 220-
400kV är liknande för underhåll av regionalnätet. Detta innebär att de entreprenörer som inte 
fått något avtal från SvK kan upprätthålla sin kompetens om de får underhålla i regionalnätet. 
Dock kan problemet växa om en liknande situation uppstår under nästa upphandling. Då 
regionalnätägarna också kommer upphandla allt sitt underhåll under konkurrens kan detta bli 
en ytterligare press för entreprenörerna. De entreprenörer som tidigare har haft områden 
garanterade kommer då inte ha samma trygghet kvar vilket kan medföra att de inte vet om de 
kan klara av SvK:s anläggningar.  

6.2.2.1 Avbrott  

Underhåll på kraftledningar kräver ofta avbrott vilket är ett problem eftersom nätet blir 
alltmer optimerat. Det blir bara dyrare och dyrare med avbrott eftersom det påverkar 
elproduktion, transmission, industri och näringsliv allt mer när nätet optimeras mer. Dessutom 
blir det svårare att styra nätet när mer och mer intermittent energiproduktion ska integreras i 
nätet. Det finns metoder för att arbeta med spänning, AMS, detta är inte något som SvK ger 
incitament för i sin upphandling. Problemet med AMS är att det ses som dyrare eftersom 
utrustning och utbildning är en stor kostnad. Dock saknas helhetsanalys av denna kostnad, 
detta anser både SvK och entreprenörerna är ett problem. Vid beräkning tar SvK inte med 
kostnaden för utebliven elproduktion, extra belastning på anknytande nät eller förluster i extra 
reservkraft. Det är alltså kortsiktigt mycket dyrare dock saknas långsiktiga analyser då det kan 
bli billigare att arbeta med spänning. 

När det gäller uteblivna avbrott analyseras inte heller kostnaden för avbrott kontra kostnaden 
för uteblivet underhåll, det vill säga vad som blir dyrast, att ha avbrott eller att skjuta upp 
underhåll. En sådan kostnadsanalys diskuteras inte särskilt mycket på SvK idag och 
underhållsingenjörerna tycker att det borde göras.  De menar på att uteblivet underhåll medför 
extrakostnader för entreprenören samt extra slitage på anläggningarna. Om mer och mer 
underhåll skjuts upp blir det tillslut en icke hanterbar puckel av uteblivna underhåll. Vart 
tionde år sker i regel ett stort avbrott som mycket väl kan bero på uteblivet underhåll, om det 
tas med i beräkningarna blir uteblivet underhåll betydligt mer kostsamt än att utföra ett 
planerat avbrott för underhållet. Även jobb som inte kräver avbrott skjuts upp på grund av att 
underhåll som kräver avbrott omplaneras och tar något annat arbetes tid. Entreprenören 
kanske även bara har planerat in personal och resurser för att utföra det planerade 
avbrottsjobbet under ett visst år, då måste entreprenören försöka få med alla resurser till nästa 
år eller när det nya avbrottet planeras, vilket kanske inte heller blir av, summan av detta blir 
en ganska stor kostnad för entreprenören att ligga ute med och ett ganska stort risktagande för 
denne vid beräkning av anbudet. Dock är entreprenören medveten om problematiken med att 
få avbrott och menar på att de har så pass mycket jobb att det alltid finns något annat att göra 
om avbrotten uteblir. Dessutom har de börjat arbeta mer effektivt under avbrott för att korta 
ner dem. Entreprenören ser dock att det kan bli problem när nätet växer och blir ännu mer 
optimerat. 

6.2.3 Kontroll 
Kontrollen ser olika ut i delar av Sverige. I vissa delar spenderar underhållsingenjören mer tid 
ute i fält medan i andra delar använder de sig mer av dokumentationsgranskning och arbete i 
Banken för att hålla koll på entreprenören. Vissa på SvK ser den okonsekventa kontrollen som 
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ett problem, det borde finnas en samordnad mall för hur entreprenören ska kontrolleras och 
styras. Alla håller med om att både inspektion ute i fält och uppföljning i Banken är viktig 
men att det idag inte finns tillräckligt med tid. Entreprenören och underhållsingenjörerna trivs 
med att anpassa arbetet efter vad som passar dem. Geografiskt ser det olika ut i de olika 
områdena vilket kräver olika slags arbete. Dock menar samtliga underhållsingenjörer och 
entreprenören att de vill ha mer tid till uppföljning och fler verktyg för utvärdering. 
Entreprenören vill se om denne har blivit bättre under avtalsperioden och vill veta när denne 
har gjort något bra eller dåligt, uppföljning och återkoppling är alltså något som saknas även 
här. 

6.2.4 Kommunikation 
Enligt entreprenören fungerar kommunikationen med SvK bra, särskilt mellan 
underhållsingenjör och projektledare. SvK har god teknisk kompetens som underlättar 
kommunikationen med entreprenören. Banken är ett bra verktyg för kommunikation men 
används dock inte tillräckligt för alla områden. 

Nedan följer en sammanfattande bild över det utmärkande för ledningar samt status för 
fokusområdena.  

 

 

Figur 15. Sammanfattande bild över fokusområden för ledningar 

 

6.3 Ledningsgator 
Utmärkande för ledningsgator är, likt ledningar, att det rör sig om stora geografiska områden. 
Ledningsgator lyftes ur ledningsavtalet inför den senaste upphandlingen och har då genomgått 
en stor förändring i styrning, kontroll, uppföljning och återkoppling. Arbetet i ledningsgator 
kräver kontakt med markägare vilka i sin tur kräver att någon i varje arbetslag kan svenska. 
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Dock får utländska entreprenörer användas, med kravet att minst en kan svenska. För kontroll 
använder de sig av SLU-studenter som går hela sträckan för ledningsgator på somrarna för att 
kontrollera att gatorna är rätt röjda. Om de upptäcker fel tar de kort på felet och entreprenören 
rapporteras och måste åka ut för att åtgärda om det krävs. På ledningsgator har SvK även 
anpassat en prissättningsmodell för besiktningen där ett pris för 75 träd/km och pris för 250 
träd/km ska ges av entreprenören vid anbudsberäkningen. Sedan gör SvK en linje mellan 
priserna för att få en uppfattning om vad antal träd/km mellan dessa värden kommer att kosta. 
Detta kontrolleras kontinuerligt och det faktiska priset jämförs med linjen.  

6.3.1 Konkurrens 
Det finns många skogsentreprenörer i Sverige vilket gör att konkurrensen för renodlade 
skogsarbetare är god. Dock finns en fördel för gamla entreprenörer i den nya 
prissättningsmodellen. Om en entreprenör känner till hur skogen ser ut kan denne lägga ett 
lägre pris och vinna anbudet. Om en entreprenör tillexempel vet att skogen är gles vid en 
speciell sträcka har SvK märkt att denne lägger ett väldigt lågt pris för 250 träd/km och ett 
nästan lika högt pris för 75träd/km. Detta gör att det totala priset blir lägre och de vinner över 
nya entreprenörer. Med denna metod blir också den streckade linjen horisontell och det 
faktiska priset kommer i många fall inte stämma lika bra överens med linjen som om ett 
realistiskt pris skulle ha satts. Det finns ingen annan åtgärd annat än att SvK diskuterar med 
entreprenören om priset avviker från linjen. 

6.3.2 Kompetens/Kvalité 
Det finns god kompetens både på marknaden och hos SvK. Ett teknikstöd anställdes när SvK 
såg det behovet på grund av bristande kvalité i underhållet. När ledningsgatorna bröts ut 
kunde SvK också se ett behov av att anställa ytterligare en person för utvärdering och 
utveckling av flygscanning. Kvalitén på arbetet i ledningarna har ökat avsevärt efter alla 
insatser. Innan 2006 var det i snitt 3 trädfel/år. Då sattes SLU-studenterna in för att kontrollera 
entreprenörerna. Uppföljningen tillsammans med de ytterligare åtgärder som vidtagits har lett 
till att det enbart förekommit 1 trädfel sedan 2006. 

6.3.3 Kontroll 
Kontroll är något som har utvecklats i nuvarande avtal och är något som fungerar bra. Både 
entreprenörerna och SvK ser den ökade kontrollen som väldigt positivt. Entreprenörerna vill 
veta hur de ligger till och vill jämföra sig med senaste besiktningen och med andra 
entreprenörer. Teknikstödet som tillkom påpekar att förändringarna har varit möjlig eftersom 
man har kunnat anpassa arbetsmetoder och utvärderingsmodeller för just denna teknik 
specifikt när det lyftes ur ledningsavtalet. Han påpekar även att arbetet kring 
kvalitetshöjningen ständigt fortsätter, det går inte att säga att något är bra och sen köra på 
samma linje i flera år. Tekniker, marknaden och entreprenörers förutsättningar förändras och 
det är viktigt att hela tiden anpassa arbetet och uppföljningen efter hur läget ser ut just nu och 
utifrån vilka problem som finns nu och kan tänkas komma i framtiden.  

6.3.4 Kommunikation 
Kommunikationen mellan skogsentreprenörerna och SvK anses vara bra. En kritik från 
entreprenörerna med kontrollen från SLU-studenterna som dykt upp är att entreprenörerna i 
något fall har upplevt att de har rapporterat in fel som inte har varit riktiga fel. Dock ska SLU-
studenterna fotografera felen när de upptäcks och skicka bilderna till entreprenörerna. Detta 
gör att felrapporteringar minskar, dock upplever entreprenörerna att det har funnits tillfällen 
där de har fått åka ut i onödan för att åtgärda ett fel som inte fanns. 
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Nedan följer en sammanfattande bild över det utmärkande för ledningar samt status för 
fokusområdena.  

 

Figur 16. Sammanfattande bild över fokusområden för ledningsgator 

  

Konkurrens

+ Finns många aktörer

‐ Gamla entreprenörer kan ha fördel när de 
räknar i den rådande prissättningsmodellen 

Kompetens/kvalité

+ Finns god kompetens

+Kvalitén har ökat efter besiktningsåtgärder

Kontroll

+Bra kontroll

+Bra uppföljning

Kommunikation

+Bra komunikation med SvK

‐ Vid tillfälle har fotograferade fel inte räckt som 
kommunikation.

Ledningsgator



 
 

 

64 
 

6.4 Identifierade problemområden 
Utifrån analysen av dessa fokusområden har olika problemområden identifierats. Nedan visas 
en kartläggning över hur problemen fördelar sig för de olika tekniker som finns i SvK:s 
anläggningar. Förklaring följer nedanför figur 25. 

Konkurrens Kompetens/kvalité Kontroll Kommunikation 
Station         
Beredskap         
Kontrollanläggning         
Primäranläggning         
HVDC         
Tele         
Rutinunderhåll         
Ledningar         
Kablar         
Ledningsgator         
Problem 
Delvis problem 
Strategi? 
Fungerande, men kan 
alltid förbättras 

 

Figur 17. Gråskalad karta över identifierade problemområden 

 

I den gråskalade kartan kan det ses att kommunikation delvis fungerar bra, vilket främst gäller 
förståelse mellan SVK och entreprenör. Entreprenörerna tycker att SvK förstår när extra 
resurser ska sättas in och om det är några missförstånd i avtalet så går det alltid att diskutera 
fram en lösning. Dock finns det tillfällen då entreprenören inte verkar veta vad den ska göra 
på vissa anläggningar. Exemplet med den specifika utrustningen visar tydligt på att 
kommunikationen mellan SvK och den tidigare entreprenören inte hade varit tillräcklig, SvK 
hade inte förmedlat och specificerat tydligt nog vilket behov som upphandlades. 

Kommunikationen i Banken är ibland också ett bekymmer. Syftet med underhållsystemet är 
att historik ska kunna lagras, att få en överskådlig ordning över anläggningen och dess 
komponenter, kommunikation mellan SvK och entreprenör och som ett verktyg för att SvK 
ska kunna följa upp entreprenörens arbete. I många fall har arbetet i Banken beskrivits som 
bristfälligt både av entreprenörerna och av SvK. Inrapporteringar görs inte i tid, planeringen 
följs inte och beställningar från SvK dröjer. Om inte Banken används systematiskt kan 
systemet inte heller fylla sitt syfte. Om entreprenören inte rapporterar in på en gång när 
arbetet har utförts kan inte Banken användas för att kommunicera utfört arbete till SvK. Detta 
gäller för samtliga tekniker, dock inte lika påtagligt för ledningsgator.   

Kategorin ”strategi?” i kartan visar på att det inte finns någon planering för vem som ska ta 
hand om HVDC och kabel. Det byggs allt mer HVDC teknik i nätet, teknikerna ser 
annorlunda ut för AC men idag sköts dessa under samma avtal som stationer och ledningar 
vilket, enligt teknikstöd inom HVDC och andra berörda underhållsingenjörer, inte är hållbart i 
längden. 
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De svarta områdena motsvarar de områden vi har identifierat som problemområden. 
Beredskapen hämmar konkurrensen i vissa delar av landet eftersom få entreprenörer är 
etablerade i framförallt Norrland. Kontrollanläggning är ett problem eftersom det dels inte 
finns så många i landet som har kompetens inom hela spannet av tekniker som skapar dålig 
konkurrens. I ledningsavtalet verkar enbart en entreprenör vilket kan skapa stora problem 
inför framtida upphandlingar.  

Samtliga entreprenörer upplever att kontroll saknas och att de efterfrågar mer uppföljning och 
återkoppling, som visas i det svarta fältet för kontroll. Mätetal för kontroll och uppföljning 
efterfrågas redan idag, och behovet kommer växa när SvK:s anläggning blir allt större vilket 
kommer kräva fler entreprenörer som inte har arbetat i anläggningen tidigare. Fler 
entreprenörer och fler oerfarna entreprenörer i stamnätet kommer kräva ännu mer kontroll på 
att de gör rätt saker vid rätt tillfälle. Idag saknas systematisk uppföljning, entreprenören 
rapporterar allt arbete i Banken men tid för uppföljning finns inte hos SvK.   

Avtalet för ledningsgator är ett exempel på att kontroll, uppföljning och återkoppling kan 
förbättras och påverka anläggningarna positivt. I och med att tekniken lyftes ur avtalet och 
flera experter inom området anställdes har ett anpassat samarbetsverktyg kunnat tas fram. I 
och med utbrytningen fick hela SvK ett annat fokus för denna teknik vilket ledde till att fler 
resurser togs in. Inom de andra avtalen upplevs en brist på resurser generellt, men det är svårt 
att lokalisera vart dessa resurser fattas. Om fler tekniker skulle behandlas separat skulle 
resursluckorna kanske kunna identifieras såsom de har gjort inom ledningsgator.  

7 Omvärldsanalys  

I kapitel 7 följer en omvärldsanalys som innefattar undersökningar på SwePol Link, 
Gasturbinbolaget, andra TSO:er, andra nätägare i Sverige och TeliaSonera. 
Presentationerna är främst fokuserade på hur de andra företagen arbetar i de identifierade 
fokusområdena. Informationen är baserad på intervjuer från respektive organisation.   

7.1 SwePol Link AB 
Den svenska delen av SwePol Link AB är sedan sista augusti i år ägt av SvK, innan dess var 
bolaget ett dotterbolag till SvK. Bolaget äger, tillsammans med ett polskt bolag, och förvaltar 
likströmslänken mellan Sverige och Polen. Länken består av en omriktarstation1 utanför 
Karlshamn i Blekinge, en omriktarstation på den polska sidan utanför Slupsk samt en 
polkabel och två återledarkablar mellan dessa stationer.  

SwePol Link upphandlar allt sitt underhåll på entreprenad under 4 årskontrakt, det senaste 
upphandlades 1 april 2011 och gäller till och med 31 mars 2015. SwePol Link har valt att 
upphandla i april istället för första januari. Eftersom omständigheterna inte är optimala om 
något händer på nyårsnatten.  

Entreprenörerna ansvarar för allt underhåll av anläggningen och för alla modifikationer av 
anläggningen. De tillåts att hitta egna underentreprenörer från både Sverige och Polen. Detta 
är en form av generalentreprenad där entreprenören har största ansvaret för hur och när 
underhållet ska utföras. SwePol Link har använt sig av olika sätt att utvärdera anbuden. Bland 

                                                                 
1 En station där likriktare omvandlar likström till växelström och vice versa. Den källa som angetts är ogiltig. 
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annat har en anbudsutvärderingsmodell använts vilken fungerade utan överklagningar.  I 
modellen betygsattes entreprenörerna efter sex olika kriterier vilka viktades olika i 
utvärderingen. Betygsskalan var femskalig där siffrorna stod för konkreta färdigheter och var 
olika för varje kategori.  

Ett exempel är kriteriet ”Entreprenörens förmåga att följa givna instruktioner och sköta 
underhållet” som viktades till 30 % av hela modellen och betygsättas med: 

5. Mycket bra erfarenhet av samarbete med SwePol Link  

4. Väldigt bra erfarenhet av arbete på HVDC 

3. Väldigt bra erfarenhet av arbete på 400 kV AC 

2. Erfarenhet av 400 kV AC 

1. Har möjlighet att lära sig att sköta underhållet på SwePol Link 

På så sätt utvärderas entreprenörens erfarenhet i liknande anläggningar. Andra kriterier 
utvärderar vilken teknisk kompetens entreprenören har, des organisation att genomföra 
arbetet, antal personal och des erfarenhet, deras pris och hur priset avviker från genomsnittet. 

Vidare håller SwePol Link med kurser för de entreprenörer som ska underhålla anläggningen. 
Entreprenörerna rapporterar in sitt arbete i ett underhållsystem och det har aldrig varit några 
problem med sena inrapporteringar eftersom de då inte får någon betalning. 

 

7.2 Svenska Kraftnät Gasturbiner AB 
Svenska Kraftnät Gasturbiner AB är ett dotterbolag till SvK vilka äger 100 % av bolaget. 
Gasturbinbolaget har till uppgift att driva och underhålla de gasturbinanläggningar som SvK 
behöver för sin verksamhet. Bolaget bildades 1999 då gasturbinerna köptes in av Vattenfall. 
För att långsiktigt kunna säkra resurser för att hantera störningar i kraftsystemet. Idag har 
bolaget totalt elva gasturbiner i Varberg, Norrköping Trollhättan, Norrtälje och Göteborg med 
en sammanlagd kapacitet på 700 MW. (Svenska Kraftnät, 2011) 

Underhållet för gasturbinerna upphandlas på totalentreprenad. När bolaget bildades tog VS 
över underhållet eftersom Gasturbinbolaget inte hade någon egen erfarenhet eller kunskap om 
hur gasturbiner fungerar eller hur de ska underhållas. När en offentlig upphandling gjordes 
sjönk priset rejält, dock fick VS avtalet igen. År 2004 renoverades gasturbinerna och 
styrsystemet byttes. Då valde Gasturbinbolaget att förlänga underhållsavtalet med VS 
eftersom det var denna entreprenör som alltid tagit hand om anläggningen och därför ansågs 
kunna den bäst. Efter förlängningen har avtalet förlängts vart annat år och det är fortfarande 
VS som underhåller gasturbinerna. Gasturbinbolaget såg då att priset på underhållet hade 
pressats så mycket som var möjligt, vid ytterligare sänkningar riskeras en minskad kvalité. 
Slutsats gjordes i och med att andra entreprenörer inte lyckades gå lika lågt och genom att 
jämföra underhållskostnader med andra gasturbinbolag. Dock ses ingen oro för konkurrensen 
eftersom det både finns fler liknande beställare och entreprenörer på marknaden. 

Ersättningsformen för entreprenaden är fast pris för planerat arbete, timpris och styckpris för 
extraarbete samt en bonus. Bonussystemet är utformat efter syftet att ha gasturbiner: De ska 
starta och gå när nätet behöver extra spänning. Det är alltså viktigt att gasturbinerna är 
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tillgängliga att starta, att de startar och går så länge det behövs vid en situation. Med syftet 
som grund har kriterierna för att få bonus tagits fram. 

Turbinerna ska vara tillgängliga att starta minst 9 gånger av 10 beordrade starter. 
Vid varje tillfälle turbinerna är tillgängliga vid beordrad start utgår en bonus på 15 000kr 
Turbinerna ska starta minst 9 gånger av 10 beordrade starter. Både genom fjärrstyrning och 
per automatik. Vid varje lyckad start som varar minst 15 min utgår en bonus på 15 000kr. 
(Svenska Kraftnät Gasturbiner AB, 2005.04.01-2011.03.31) 
 
Vid en ökning av drifttillgängligheten från 95 % till 97 % utgår också en bonus. 
Bolaget räknar med att underhållet tar ca 3 % av totala tiden, så för att få bonus måste 
entreprenörerna planera underhållet tidsmässig så tillgängligheten är vad som önskas. Det 
finns ingen kontroll på detta, det är entreprenörerna själva som skriver i tider vilket kräver 
stort förtroende. Dock är det inte alltid entreprenören får full bonus vilket tyder på att de är 
ärliga. Tilliten bygger troligtvis på att de arbetat tillsammans länge.  
 
Inga konsekvenser, som böter eller vite, tillfaller entreprenören om tillgängligheten eller 
lyckade starter är mindre än 90 %. Detta betyder att en bonus alltid tilldelas entreprenören, 
men de får olika mycket beroende på hur ofta de är tillgängliga och hur ofta turbinerna startar. 
Ibland kan fel bero på andra saker än entreprenörernas underhåll, tillexempel har det varit 
mycket fel innan styrsystemet byttes ut på grund av åldersproblem, när styrsystemet byggdes 
om blev det en del barnsjukdomar men nu är allt som det ska igen. Det är alltså inte helt 
rättvist om entreprenörerna skulle få böter om de låg under 90 % menar VD för 
gasturbinbolaget. Någon gång var det dock entreprenörernas fel att starten inte blev lyckad, 
vid det tillfället antogs felet bero på styrsystemet men senare visade det sig bero på att 
entreprenören inte hade bytt ett filter. Incidenten visade att bonussystemet ändå fungerar 
eftersom entreprenören tillslut hittade felet och åtgärdade det. Dock ser VD att det finns ett 
stort förtroende mellan honom och ”Vattenfallgubbarna”. ”Vi har jobbat ihop i över 10 år. 
Gubbarna ser gasturbinerna som sina, dom har jobbat där så länge och känner verkligen för 
anläggningen.” 
 

7.3 Energinet  

7.3.1 Organisationen 
Energinet är ett offentligt bolag som bildades 2004 och har cirka 500 anställda. Energinet äger 
och driver Danmarks totala el (220-400kV) och naturgasnät. Sammantaget ansvarar de för att 
underhålla 1,644 km luftledning, 215 km landkabel, 218 km sjökabel, 27 AC-stationer, 10 
kabelstationer, 8 HVDC anläggningar samt 3 offshore anläggningar. Energinet ska, enligt 
krav från Danmarks regering, även ta över regionalnätet dvs. nätet för 150/132kV. 

Underhållsorganisationen omfattas av 54 personer varav 40 personer jobbar direkt med 
underhållsfrågor, en del jobbar med nätutbyggnad. De är lokaliserade på fyra platser i 
Danmark, driften är dock samlad på en plats. Danmarks underhållsstrategi jämfört med 
Sverige är att Energinet har mer underhåll i egen regi, de tar mer ansvar och är mer 
involverade i underhållsarbetet än vad SvK är. Organisationen för förvaltning är också tydligt 
kopplad mellan olika analytiska avdelningar som ständigt förändrar underhållsavtalet och 
underhållsrutinerna för att matcha nätets aktuella behov. 
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7.3.2 Upphandlingsstrategi  
Avtalet är utformat efter ett antal teknikområden: AC stationer, DC stationer, sjö- & 
landkablar, luftledningar, trädbeskärning, teknisk service & underhåll, elektronisk säkerhet 
och övervakning (ESO), städning, utvändigt underhåll av stationsområdena.  

Vidare är Danmark indelat i tre geografiska områden: Nord Jylland, Syd Jylland samt Själland 
och Fyn. Ett paket som en entreprenör får är alltså ett teknikområde för ett geografiskt 
område, undantaget för HVDC som bara finns i två områden och kablar och luftledningar som 
endast har ett område. Anledningen till detta är att luftledning, kabel och HVDC ger för lite 
jobb för en entreprenör om det vore uppdelat i de tre geografiska områdena. Se tabell 7 nedan.  

Tabell 11. Avtalens indelning på Energinet. 

Område Indelning Erbjuds 

El-tekniskt  
underhåll 

AC stationer 

DC stationer 

Sjö- & landkablar 

Luftledningar 

Offshore 

 

Regionala 

Regionala 

Nationellt 

Nationellt 

Nationellt 

 

Icke el-tekniskt 
underhåll 

Trädbeskärning 

Teknisk service & underhåll 

Städning 

Utvändigt underhåll av stationsområdena 

Elektronisk säkerhet och övervakning 
(ESO) 

Regionala 

Regionala 

Lokalt 

Lokalt 

Regionala 

 

 
Avtalen upphandlas på 3 år, undantaget det skogliga underhållet och rutinunderhåll i 
stationerna som upphandlar på 6 år. Anledningen är att Energinet upphandlar skogsröjning 
och rutinunderhåll som en funktion, där de anger ett område där skog, träd och annat inte ska 
finnas och sen får entreprenören sköta ledningsgatorna i 6 år hur de anser vara bäst. Energinet 
säger alltså inte hur mycket eller ofta de ska röja, de anger endast ett område där inte skog och 
träd får finnas. Om inget händer på 6 år får entreprenören en bonus, om något trädfel eller 
annat fel inträffar får entreprenören böter. 

För de tekniska delarna upphandlar de väldigt styrd generalentreprenad, där Energinet vill ha 
kontrollen av de tekniska delarna. Energinet säger till entreprenören vad de ska göra och hur 
ofta.  

Energinet har mycket fokus på kometens och vikten av att det finns en god kompetens hos 
entreprenörerna.  Vid upphandlingen vill de inte bara fokusera på bästa pris utan också 
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fokusera på kvalitén och kompetens. Därför utvärderas anbuden efter tre punkter: pris, 
resurser och hantering.  

Tabell 12: Anbudsutvärdering på Energinet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poängsättningen görs genom att entreprenören får redogöra hur de arbetar i vissa områden, 
tillexempel hur de ska genomföra beredskapen och hur de ska arbeta. Samma information och 
frågor ställs till alla entreprenörer, svaren bedöms och poängsätts med en skala från 0 till 5 där 
0 är uppfyller ej och 5 är utmärkt. Målet är att upphandla den billigaste kvaliteten. Med denna 
metod är det inte alltid den entreprenör som erbjuder lägst pris som vinner. Enligt Energinet 
skiljer priset inte så mycket mellan entreprenörerna men de andra kriterierna kan skilja. 
Energinet bidrar även med utbildningar vid behov, exempelvis vid nya tekniker.    

För att stimulera konkurrensen på marknaden har Energinet ett uppdelat avtal efter tekniker. 
På så sätt kan fler entreprenörer vara med, spetskompetenser kan räkna på deras område. 

Vidare har Energinet större delen av beredskap själva. Vid fel åker de själva ut och vid 90 
procent av fallen kan de lösa problemet, vid de resterande 10 procenten inkallas 
entreprenörerna. De entreprenörer som har avtal för ESO har 4 timmars inställelsetid om 
Energinet kallar, de andra entreprenörerna har endast kravet att komma så fort de kan. Vid ett 
sådant tillfälle vet de också vilket fel som inträffat och vilken typ av kompetens som krävs, 
rätt kompetens kommer alltså dit på en gång.  På så sätt finns få geografiska begränsningar för 
entreprenörerna, de kan vara belägna vart som helst.  

Tilldelningskriterier Viktning 

Evalueret tilbudspris 

Priserna i anbusdlista 

Beräkning av extra arbete 

Prisättning av eventuellt förbehåll 

Försäkring 

70% 

Resurser 

Projektorganisation (kompetenser) 

Utrustning 

beredskap 

15% 

Hantering 

Metodik 

Kvalitetssäkring 

15% 

Totalt 100% 
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En entreprenör kan få räkna på alla områdena. Dock vill inte Energinet att en entreprenör ska 
få alla, exempelvis alla områden för stationer. Ett sådant scenario skulle kunna hämma 
konkurrensen inför nästa upphandling. Därför kan Energinet säga att de bara får ett eller två 
utav områdena trotts att de är bäst i alla områdena i anbudsutvärderingen. Då får 
entreprenören välja områden och det återstående området går till den näst bästa entreprenören. 
De försöker även ta in utländska aktörer för att öka konkurrensen, de kan ta in svenska och 
norska utan problem. De har kravet att entreprenören ska kunna prata med driften, vilket går 
att göra på skandinaviska. Dock får inte entreprenörer som inte kan kommunicera på danska 
inte vara med. I vissa fall kan det räcka med att någon kan danska, alla behöver inte kunna 
det. 

De följer upp entreprenörens arbete i underhållssystemet SAP. Då Energinet specificerar 
tydligt hur och när underhållet ska utföras blir det också lättare att följa upp entreprenörernas 
arbete. SAP finns även ute i fält vilket medför att inrapportering av utfört arbete sker på en 
gång efter att arbetet är utfört. 

7.3.3 Förändring i upphandlingsstrategi 
Tidigare hade Energinet en annan upphandlingsstrategi, de upphandlade inte hela Danmark 
samtidigt utan de upphandlade ett geografiskt område i taget. Detta innebar att de hade en 
upphandling varje år. Dock gick de nyligen ifrån systemet då de upplevde att det blev tre 
isolerade upphandlingar, avtal och arbeten, det fanns inte mycket samarbete emellan. 
Energinet ville få en enhetlig verksamhet och gick därför till att upphandla allt underhåll 
samtidigt. Efter övergången upplever de att det även underlättade för entreprenörerna.   
 

7.4 Fingrid 
Enligt SvK är det särskilt intressant att undersöka hur Fingrid förvaltar sina anläggningar då 
de har visat sig att Fingrid ofta ligger med i toppen i internationella 
benchmarkingundersökningar angående bäst kvalité på underhåll till bäst pris. 

7.4.1 Organisation 
Underhållsavdelningen för stationer och ledningar är uppdelad i fyra geografiska delar: norr, 
väst, öst och syd. Varje område har ett team på mellan 8-15 personer som arbetar 50/50 i 
nätutbyggnadsprojekt och underhåll för sitt område, totalt 43 personer. Vidare finns en 
rikstäckande avdelning för kontrollanläggning och telekommunikation där även de arbetar 
50/50 med underhåll, utbyggnad, denna avdelning består av 15 personer. Utöver dessa 
avdelningar finns ett antal kompletterande som bland annat arbetar för att utveckla underhållet 
beroende på nätets status, dessa avdelningar består tillsammans av ca 30 personer. Dock 
jobbar de med andra områden också.  

Då en ny anläggning byggs måste ansvarig för området vara med på site en dag i veckan för 
att följa arbetet och ha koll på entreprenören eftersom det är denne som ska ta över 
anläggningen när den är färdigbyggd. De har på så sätt en utvecklad koppling mellan 
nätutbyggnad och förvaltning. Fingrid ser sitt underhåll som en långtgående 
processverksamhet och de styr underhållsavtalet därefter. ”Avtalet är grunden till allt” är ett 
uttryck som ofta kommer upp under intervjun på Fingrid och menas att om något underhålls 
eller byggs på fel sätt är det i grunden avtalet som inte är tillräckligt utförligt, tydligt eller 
rättvist. För att kunna styra processen har Fingrid en stor teknisk kompetens genom att följa 
upp och styra entreprenörerna att ständigt höja kvalitén och anpassas efter nätets aktuella 
behov. Jämfört med SvK har Fingrid betydligt fler anställda för att styra och utveckla 
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underhållet. De har ett utvecklat samarbete mellan förvaltning och nybygge och riktar fokus 
långsiktigt där förvaltning av det som byggs ständigt planeras och analyseras utifrån den 
aktuella statusen på nätet. 

7.4.2 Upphandlingsstrategi  
Avtalet är indelat i A och B avtal. Där A avtalen består av basunderhåll, vilket är arbete spritt 
över hela Finland, det handlar om relativt stora volymer och kräver begränsad form av 
specialkompetens. Entreprenörer med kompetens som krävs i denna typ av underhåll finns 
spritt i Finland. Mindre arbeten som kräver en specifik kompetens är B avtalen, vilket kallas 
specialunderhåll. Arbetet kräver svårfunna kompetenser som ibland inte ens finns i Finland 
och då tas den in därifrån den finns. Vissa B avtal fungerar även som nybörjaravtal vilka är 
anpassade för att nya entreprenörer ska kunna räkna på dem. Arbetsvolymen på dessa arbeten 
är ofta begränsade och det är kontrakt till kostnad av allt mellan 1k€ till 1M€.  

Vidare är avtalet indelat i ett antal tekniker; kontrolanläggning, primäranläggning, DC, 
ledningsgator, ledningar, tele samt rutinunderhåll. Finland är indelat i ett antal geografiska 
områden, olika antal för olika teknik. Ett A-avtal innefattar en teknik i ett område.  Stationer 
är indelat i 8 paket (kontrollanläggning, primäranläggning + rutinunderhåll, tele) och 
ledningar är indelat i 6 paket. Skogsröjning är indelade i 30-50 enskilda arbetspaket. Som 
regel motsvarar ett arbetspaket röjning av en kraftlinje, i vissa fall kan det vara fler linjer. 

Kontrollanläggning upphandlas för sig på 3 + 3 optionsår. Här finns paket A och paket B, där 
B upphandlas per uppdrag och är, som nämnts ovan, speciella åtgärder som inte så många 
kan, dessa blir oftast leverantörens jobb. Avtalen är längre än för andra tekniker vilka är på 1-
3 år, detta eftersom konkurrensen är dålig inom området och det är därför onödigt att ha 
kortare avtal. Arbetsvolymen är också relativt liten. Det handlar också om 
kompetensutveckling inom området. Med chans till längre tid uppmuntras entreprenörerna att 
utbilda sig ytterligare. 

Fingrid arbetar för att vara en ”co-operation partner” dock med tydliga gränser för vem som 
ansvarar för vad. Gränsen ska vara transparant där entreprenören är lite över på Fingrids sida 
och Fingrid är lite över på entreprenörens sida, för att skapa förtroende och förståelse för 
varandra. 

Fingrid arbetar dynamiskt med avtalet, de lyssnar på marknaden och anpassar avtalet därefter. 
De styr sitt underhåll mycket med avtalet. Beroende på hur marknaden ser ut har de anpassade 
avtal. Ett exempel är det anpassade avtalet för kontrollanläggning. Ett annat exempel är att de 
har lyft ur de svåraste kompetenserna från avtalen.  

Om Fingrid upplever att det finns något problem med samarbetet styrs detta genom KPI:er, ett 
bonussystem som anpassas efter de aktuella problemen. Om de upplever att exempelvis 
faktureringen inte sker i tid eller att säkerheten inte följs läggs det in som en KPI och om de 
lever upp till en viss nivå så får de en bonus. Efter en tid då entreprenören lever upp till den 
standard som Fingrid söker, tas mätetalet bort som KPI och nya problem kan behandlas. På så 
sätt visar Fingrid entreprenörerna vad de tycker är viktigt att arbeta med.  

Anbudsutvärderingen görs på 75 procent pris och 25 procent kvalitet. De har inte alltid 
upphandlat på detta sätt men de ansåg att entreprenörerna var mycket pressad på priser och 
fokuserade för lite på utveckling och nyanställning. De ansåg att det var tvungna att fokusera 
om för att kunna säkerställa kvalitén i framtiden. Den nya anbudsvärderingen blev då ett sätt 
att få entreprenören att förstå att kvalité är viktigt. De anser att metoden har fungerat bra, 
entreprenörerna har anställt fler, utvecklats mer och effektiviserat mer i sin service.   
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Fingrid står för en del utbildningar när det finns behov. De annonserar om utbildningarna i sitt 
underhållssystem där entreprenörerna kan anmäla sig. Det är Fingrid som betalar utbildningen 
vilket är väldigt fördelaktigt för entreprenören. Dessa utbildningar är frivilliga och har 
kommit att bli mycket populära. Dock finns utbildningar som är krav lagda. Dessa innefattar 
vissa licenseringar exempelvis inspektionsutbildningar avbrottsunderhåll osv. Beslut för 
underhåll och investering är ofta grundade i besiktningarna, därför är det viktigt att 
besiktningarna görs på ett standardiserat och kvalitetsmässigt sätt. 

För att kunna förvalta och utnyttja kompetensen på Fingrid och hos entreprenörerna använder 
de sig av ett verktyg kallat ”Knowledge Management”. Fingrid ser att det finns en stor risk att 
tappa kompetens när de upphandlar vilket de försöker undvika genom att systematiskt 
lokalisera och arbeta med den kompetens som finns på marknaden. Det är cirka 600 personer 
som jobbar på nätet och det är dessa som har kunskapen och den måste förvaltas. Detta 
innebär att Fingrid, entreprenören och databasen arbetar dynamiskt med varandra för att få 
bland annat kunskap och dokumentation från alla håll. Fingrid har arbetat på detta sätt under 
ca 10 år och började med det för att de märkte att det fanns så mycket kunskap ute på 
marknaden som de ville få tag i och använda på ett effektivt sätt. I underhållssystemet läggs 
inga rapporter in utan de matar enbart in data, ingen läser rapporter och de har därför tagits 
bort.  

 

 

 

 

 

Fingrid anser att kontrollen av sina entreprenörer är viktig. De är noga med att både ge positiv 
och negativ återkoppling. De menar att det blir allt viktigare med uppföljning eftersom fler 
och fler entreprenörer kommer in på marknaden.  

Alla teknikområden har speciella milstolpar som ska uppfyllas. Exempelvis ska 30 procent av 
allt arbete för röjning vara gjort i juli, 50 procent i augusti osv. Detta för att Fingrid vill 
säkerställa sig om att allt blir gjort under året. De vet av erfarenhet att om de inte börjar i tid 
kommer de aldrig hinna få arbetet gjort. Därför är de mycket hårda om att jobben ska börja i 
tid. Detta är också något som kan tas in i bonussystemet om det blir ett problem. Om en 
entreprenör inte sköter sig kan den bli utslängd. Detta har hänt en gång då en entreprenör fick 
lämna sitt område på grund av brist på personal och kompetens. 

Varje år genomförs revisioner, dessa revisioner är relativ omfattande och infattar många 
aspekter med teknisk granskning som säkerhetsgranskning. Varje år granskas en teknik 

Figur	18.	Knowledge	
management	på	Fingrid	
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exempelvis primäranläggningar och då granskas alla entreprenörer som arbetar med dem 
genom stickprov. Stickproven är både annonserade och oannonserade. De åker också ut och 
frågar entreprenörerna speciella frågor för att säkerställa att den ute på fält vet vilket viktigt 
jobb denne gör och varför den gör det, hur jobbet ska genomföras, rapporteras med mera. En 
person från Fingrid åker ut och kollar allt från planering, utförande, uppföljning osv. 
Besiktningar började Fingrid med när de märkte att vissa entreprenörer hade rapporterat in 
och dokumenterat helt rätt, men utfört det tekniska arbetet helt fel. Då såg Fingrid vikten av 
att även kontrollera entreprenörernas tekniska kunskaper, inte enbart deras dokument och 
inrapporteringar. 

7.4.2.1 Samarbetsverktyg 

Vidare använder sig Fingrid av ett betygsystem som ett samarbetsverktyg. Där ger de som 
arbetar på Fingrid kontinuerligt betyg på entreprenören. Då entreprenören gör något extra bra 
ges ett betyg eller om entreprenören missköter sig ges också ett betyg. Detta för att ge snabb 
återkoppling då de gör något bra eller dåligt. Då allt funkar som vanligt ges inget betyg. Allt 
som innefattar entreprenörens arbete kan betygsättas, allt från snabbt och effektivt arbete som 
ett väl genomfört möte. Betyget läggs in i ett dataverktyg. Vidare måste entreprenören ge svar 
på betygen som rapporteras in. Ibland kan det finnas goda skäl till varför något inträffat och 
då kan betyget tas bort. Betyget måste godkännas av entreprenören för att det ska registreras. 
Detta utgör ett underlag till ett årligt utvärderingsmöte då de tillsammans går igenom listan 
och formulerar ett antal ”actionpoints”, vilket är ett antal punkter om hur de kan förbättra sig, 
vad de ska jobba med det kommande året.  Om behov finns, kan ”actionpointsen” bli till 
KPI:er om Fingrid anser att de är viktiga och vill betona dem. Medelvärdet av betygen under 
avtalsperioden påverkar även det totala vitsorden för kvalité i anbudsutvärderingen. På så sätt 
kan entreprenörer som genererar bra betyg under avtalstiden få fördel att vinna anbud i nästa 
underhållsupphandling.  

Vidare finns också utrymme för entreprenören att betygsätta Fingrid och vid utvecklingsmötet 
kan även Fingrid få actionpoints. Utvärderingssystemet är alltså mycket dynamiskt och sker i 
form av en dialog mellan entreprenör och Fingrid. Verktyget har också fördelen att det ger 
direkt feedback, när något händer ges en snabb återkoppling. Vid andra utvärderingssystem 
ges ofta feedback årligen eller kvartalsvis eller dylikt då kan det vara svårt att komma ihåg 
specifika händelser och omständigheter. Med systemet kan den enskilde personen påverka hur 
betygsnittet ser ut i slutänden. Ett medelvärde beräknas även av alla betyg som sedan används 
i anbudsutvärderingen och även i bonussystemet.  

Betygsystemet har använts i cirka 10 år. Det tog relativt lång tid innan det användes i den 
utsträckning som krävs. De är idag nöjda med systemet och tycker att det är mycket bra och 
användbart.  

7.4.2.1 KPI 

Fingrid använder sig av KPI:er till en typ av bonus- bötessystem. Systemet fungerar som ett 
verktyg för att trycka på de saker som inte fungerar. Parametrar väljs efter det som behöver 
understrykas för att lyfta upp problem till ytan. Det är alltså ett dynamiskt system och kan 
förändras under avtalstiden. Bonussystemet omsätter lite pengar, det handlar inte om några 
stora summor utan det är mer för att entreprenören ska upplysas om vad som är viktigt.  
Exempelvis får de 250 euro böter för varje skräp som rapporteras från markägare. Dessa 
summor samlas ihop och blir till sist en bonus eller böter som delas ut varje år. Den slutliga 
summan varierar men kan uppskattas till cirka 8000 euro. Bonusen ska motivera, om Fingrid 
tar bort bonusen ska det inte påverka entreprenörens ekonomi. Om något i bonussystemet 
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ändras med en entreprenör så ändras det för alla andra också, mätetalen i bonussystemet är 
alltså alltid samma för alla entreprenörer.  

I förfrågningsunderlaget nämns ramen för bonussystemet men det påpekas att mätetalen 
troligtvis kommer förändras under arbetets gång.  

Nedan följer ett exempel på hur de kan använda sig av KPI.  

 

Figur 19. KPI hos Fingrid 

 

I stora drag har Fingrid ett väldigt dynamiskt arbetssätt kring underhållsavtalet. Avtalet 
förändras ständigt och anpassas hela tiden efter hur entreprenören arbetar, hur nätet mår och 
hur marknaden ser ut. Detta är något som anställda på Fingrid ibland ser som lite jobbigt, de 
måste hela tiden arbeta för att utvecklas och det är många parametrar som ska kollas över och 
förändras. Men Marcus Stenstrand är tydlig med att underhållsavtalet är en ändlös process 
som alltid måste anpassas utifrån aktuella påverkningar, han säger att ”Vi är inte här för att 
ha det lätt, vi är här för att säkerställa kvalité på ett effektivt sätt”. 

 

7.5 Regionalnätet 
 
Regionalnätet drivs idag till största delen av tre företag, Fortum, E.ON och Vattenfall. Dessa 
har haft lite olika strategier för underhåll där de delvis upphandlat och delvis haft underhåll i 
egen regi. One kommer från E.ON:s underhåll, Infratek från Fortums och Vattenfall service 
från Vattenfalls. Idag har E.ON helt frigjort One medan Vattenfall och Fortum fortfarande har 
ett visst partnerskap med sina underhållsorganisationer. Dock ska både Vattenfall och Fortum 
börja upphandla allt sitt underhåll precis som E.ON gör idag. 
 
Upphandlingsstrategin för dessa nätägare ser väldigt lika ut. E.ON som länge har upphandlat 
allt underhåll har kommit lite längre och hunnit testa fler metoder. Idag utvärderar de sitt 
anbud på cirka 70 % pris och 30 % kvalité medan Fortum och Vattenfall ännu inte har 
utvecklat någon sådan modell utan upphandlar på lägsta pris. Dock finns intresse från både 
Vattenfall och Fortum att upphandla efter det mest ekonomiskt fördelaktiga eftersom även de 
vill lägga mer fokus på kvalité i upphandlingen. Dock kan risken för överklagningar öka vid 
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denna typ av upphandling vilka samtliga av dessa nätägare vill undvika. ”Det är ganska tajt 
när man väl går ut, det finns inte utrymme för någon överklaga, det ska bara rulla.” 
 
Nätägare går mot att upphandla alla sina områden med avtalslängder enligt 3+1 år eller 4 år. 
Vattenfall och E.ON vill styra avtalet med bonussystem respektive samarbetsverktyg. 
Vattenfalls bonussystem har KPI:er, liknande det som Fingrid använder, dock är summorna 
styrda av procentsatser av den totala omsättningen för underhållet. På så sätt är Vattenfalls 
bonussystem mer avgörande för entreprenörens vinst. E.ON:s samarbetsverktyg kan liknas 
med Fingrids. Dock är E.ON:s betygsmodell inte lika flexibel, kriterier och betygsättningar är 
fastställda innan arbetet börjar. Betygen används för att lyfta fram de områden som 
entreprenören måste arbeta mer med, entreprenören måste godkänna betyget innan det 
registreras. E.ON för statistik över entreprenörernas betyg och kan i sitt program 
sammanställa olika tabeller och grafer för att visa hur entreprenören har förbättrats/försämrats 
under en viss tid. Betygen sätts månadsvis, kvartalsvis, årsvis eller avtalsvis beroende på 
uppdrag. Fortum har för att styra sina avtal bland annat upphandlat en extra entreprenör för 
varje paket som kommer att få ta över om den nuvarande entreprenören inte sköter sig. 
Uppföljning och kontroll sker systematiskt och de är hårda med inrapportering och upplever 
inga problem med försenade inrapporteringar. 
 
Regionalnätet skiljer sig från stamnätet på så sätt att volymen på arbete är betydligt större 
inom varje geografiskt område. Därför behöver inte entreprenörerna arbeta i lika stora 
områden för att få full beläggning. Det finns också mer av varje teknik och fel inträffar mer 
frekvent vilket gör att entreprenörerna får mer att göra i ett område. Det är med andra ord 
lättare att behålla kompetensen på regionalnätet eftersom det finns mer underhåll och 
felavhjälpning att utföra. Dock har samtliga problem att hitta spetskompetenser för 
apparatunderhåll och provare i vissa områden. Konkurrensen bland entreprenörerna är som 
sämst i Norrland och i Stockholmsområdet, ” Det är hopplöst i Stockholmsområdet, det finns 
många beställare som slåss om de få entreprenörer som finns och de entreprenörer som inte 
har hela kompetensen själva har svårt att hitta konsulter och underentreprenörer att ta hjälp 
av.” 
 
Regionalnätägarna har samtliga valt att dela in sina underhållspaket i olika stora geografiska 
områden där en entreprenör får ansvar för ett område, då innefattas allt i området, en 
entreprenör har alltså allt motsvarande stationer, ledningar, ledningsgator samt beredskap i ett 
paket. EON har tidigare haft mer uppdelade avtal per teknik, likt vad SvK har idag. Dock såg 
de problem med en sådan uppdelning, entreprenören ville ha helheten och ville också ha så 
mycket teckning som möjligt i området. Problem hade tillexempel uppstått då 
ledningsentreprenören var tvungen att vänta på att stationsentreprenören skulle koppla om för 
att de skulle kunna jobba med ledningarna. Det var också mer arbete och ansvar lagt på EON 
vid denna typ av entreprenad då EON hade samordnadsansvaret och mer administrativt 
arbete. Den uppdelning som används idag fungerar bra, dock finns det få antal entreprenörer 
som har den breda kunskapen och erfarenheten som krävs, detta löser entreprenören genom 
att själv upphandla underentreprenörer och konsulter.  
 
Samtliga av dessa regionalnätägare har regelbundna möten med entreprenörerna, ungefär en 
gång i månaden. Dessutom kommunicerar de i sitt underhållssystem där fakturering inte sker 
innan entreprenören har rapporterat in utfört arbete. Vid fast pris hålls den sista betalningen 
om entreprenören ligger efter i det planerade arbetet. Både EON och Fortum har vid flera 
tillfällen hållit inne med betalningen just av detta skäl. De har även låtit entreprenörer som 
inte klarar av att följa avtalen på olika sätt bli av med delar av sina områden. 
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Eon och Fortum ska upphandla sitt underhåll nästa gång under 2014, Vattenfall ska upphandla 
sitt underhåll samtidigt som SvK 2017. 
 

7.6 TeliaSonera  
 
TeliaSonera har liknande underhållsverksamhet för sitt fasta analoga nät. Nätet är 
rikstäckande med specifik teknik där TeliaSonera är den enda beställaren i landet. Nätet 
sträcker sig över hela Sverige vilket medför att underhållsentreprenörerna ibland måste ta sig 
långa avstånd och underhålla en anläggning som slits olika beroende på lokalt klimat och 
väderförhållande. Med entreprenörerna har TeliaSonera idag samma problem som SvK. 
Åldersstrukturen, speciellt på kabelfelsteknikerna, gör att många tekniker kommer att gå i 
pension under de närmaste åren. Entreprenörerna har länge varit pressade och inte haft råd att 
utbilda och rekrytera fler. Teknikerna i nätet förändras också, den gamla anläggningen är 
uppbyggd av koppartråd medan den nya mestadels byggs med fiber. 

TeliaSonera började upphandla allt sitt underhåll år 1999 från att innan haft allt underhåll i 
egen regi. Upphandlingen gjorde att priserna sjönk mycket och verksamheten 
effektiviserades. TeliaSonera har genom åren lyckats sänka sina priser ytterligare. Detta har 
lett till att entreprenörernas marginal generellt sett blivit låg och de kan ibland ha svårt att leva 
upp till den avtalade kvalitén.  

När TeliaSonera upptäckte vart utvecklingen var på väg ändrade de sin strategi och började 
fokusera mer på kvalité och kompetens vilket tillslut har gav ett gott resultat. Under intervjun 
diskuterades visionen om att ”vilja vara den bästa beställare.” Telia ser att entreprenörerna 
är så prispressade som det går. ”Vägen idag är inte att pressa dem ytterligare, då kommer 
kvalitén och servicen att gå i botten, idag handlar det om att utvecklas och genom ständiga 
förbättringar av processerna tillsammans med entreprenörerna och det är det Telia jobbar 
mycket med idag. Att enbart försöka förhandla ned priserna hela tiden är inte framgångsrikt i 
längden med tanke på kvalité och serviceuppfyllelse.” För att hjälpa till att öka antalet 
kabelfelstekniker på marknaden har TeliaSonera bidragit med utbildningar och entreprenören 
har enbart behövt betala tiden att vara där. 
 
Telia utvärderar anbuden genom att värdera både pris, kvalité och vilja att driva 
förändring/utveckling. Kontrakten skrivs på 2-3 år som ramavtal. Underhållet för hela Sverige 
upphandlas samtidigt tillsammans med andra kategorier som byggnation, stolpåtgärder med 
mera, för att öka densiteten i en geografi för entreprenören.  
 
Telia arbetar främst med rörlig ersättningsform. TeliaSonera bestämmer när och hur 
entreprenörerna ska utföra underhållet. Resekostnaderna är en relativt stor kostnad och därför 
försöker TeliaSonera samla ihop så mycket jobb som möjligt så att entreprenören inte ska 
behöva åka ut flera gånger. Som grund för entreprenörens beräkning ger TeliaSonera ut 
historik som visar hur mycket arbete det historiskt sett har varit. Denna ersättningsmodell ser 
TeliaSonera som lätt och relativt riskfri för deras del. Ett problem med ersättningsformen är 
att entreprenörerna inte bemannar upp för att klara peakarna i variationen under året utan 
snarare till dalarna, vilket innebär att de ofta inte har tillräckligt med folk. Detta skapar 
problem vid perioder med mycket dåligt väder som genererar mycket fel i näten. 
 



 
 

 

77 
 

TeliaSonera arbetar med att utföra piloter på alternativa affärsmodeller för att förbättra 
kvalitén och även kostnadseffektiviteten över tiden. En alternativ affärsmodell skulle 
eventuellt kunna vara att köpa en funktion, resurs eller liknande. Troligtvis skulle då också 
avtalslängden komma att öka upp mot till exempel 4 år. Affärsmodellen måste dock vara 
flexibel i och med att marknaden är så pass föränderlig. 
 
Eftersom TeliaSonera är en slutkundsbeställare är det viktigt att entreprenörerna vet vad de 
erbjuder slutkunden. Telia lägger mycket resurser på att göra entreprenörerna medvetna om 
TeliaSoneras mål för slutkunden, just för att deras kundnöjdhet alltid ska förbättras. De 
planerar även att mäta vad slutkunden tycker om entreprenörens arbete. 
 
Telia arbetar mycket med viten. Om entreprenören inte är ute i tid vid fel, eller inte åtgärdar 
felet tillräckligt snabbt får de böter. På vissa arbeten har de tagit bort viten för att höja 
servicen och rikta fokus från pris till kvalité. 
 
I Norrlands inland är det en utmaning för entreprenörerna att behålla sina resurser när 
gruvindustrin expanderar och kan erbjuda högre löner till sina anställda.  

8 Diskussion omvärldsanalys 

I kapitel 8 jämförs fokusområdena för de olika aktörerna som har undersökts med SvK. För 
att jämföra de olika fokusområdena hos aktörerna sammanfattas dessa i tabell 11.  
 

Tabell 13. Fokusområden för de studerade företagen. 

Aktör/Fokusområde Konkurrens Kompetens/kvalité Kontroll Kommunikation
SwePol Link Tar både in 

svenska och 
polska 
entreprenörer – 
Svenska språket 
begränsar inte. 

Anbudsutvärdering 

Utbildning 

 

Fakturering styrs av 
inrapporterat 
arbete. 

Regelbundna 
möten. 

Underhållsystem 
där inrapportering 
styr när fakturan 
betalas. 

Gasturbinbolaget Har hittills 
enbart haft en 
entreprenör 

Finns dock fler 
beställare och 
entreprenörer på 
marknaden. 

Har byggt upp en lång 
relation med en 
entreprenör som 
känner för 
anläggningen. 

 
 

 

Bonussystem Regelbundna möten 

 
 

Energinet Mycket uppdelat 
avtal 
Egen beredskap 
Nekar 
entreprenörer att 
få allt 
Kortare avtal 

Anbudsutvärdering 
Uppdelade tekniker 
Incitament för 
utbildning 

SAP 
SAP i fält 
Styr vad och när 
underhållet ska 
utföras 

SAP 
Regelbundna möten 
 

Fingrid Mycket uppdelat 
avtal 

Anbudsutvärdering 
Uppdelat efter tekniker 

Systematiska 
stickprov inom 

Underhållssystemet 
Regelbundna möten 
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Ramavtal för 
svårfunna 
kompetenser 
Kortare avtal 

Incitament för 
utbildning 

kompetenserna 
Bonussystem 
Betygsystem 

Arbetar mycket ute 
i fält 
Samarbetsverktyg 

Regionalnät- 
ägarna 

Samlar så 
mycket jobb som 
möjligt till ett så 
litet geografiskt 
område som 
möjligt. 
 
Kortare avtal 

Anbudsutvärdering 

 

Bonus/Böter-
system 

Kvalitetsmodell 

Upphandlar en 
”reserventreprenör” 

Sparkar ut de som 
inte sköter sig. 

Regelbundna möten 

Underhållsystem 
där inrapportering 
styr när fakturan 
betalas. 
 

 

TeliaSonera Uppdelat avtal 

Vill inte pressa 
entreprenörerna 
mer. 
 
Kortare avtal 

Anbudsutvärdering 
 
Arbetar med 
entreprenörerna för att 
utvecklas.  
 
Incitament för 
utbildning. 

 

Styr när och hur 
underhållet ska 
skötas. 

Använder vite som 
extra styrmedel. 
 

 

Fokus på att 
kommunicera 
slutkundens 
förväntningar. 
 

 

SvK Mindre paket 6 årsavtal 
Incitament för 
utbildning 

Banken 
Besiktningar 

Banken 
Möten 
 

 
För att öka konkurrensen på marknaden har de studerade organisationerna valt att använda sig 
av kortare avtal. De menar att med längre avtal skulle kanske andra entreprenörer dö ut. De 
menar också att arbetet blir lättare genom att anpassa och förändra avtalen oftare eftersom 
marknaden ändras hela tiden. Detta är något som SvK skulle kunna använda sig av, både för 
konkurrensen och för att få mer rutin i att anpassa avtalet. Energinet har tidigare upphandlat i 
tre olika geografiska områden vilket är något som har diskuterats på SvK. SvK ser 
uppdelningen som en lösning dels på konkurrensen och dels på att upphandlingsarbetet kan 
bli mindre tidskrävande. Detta är något som hänger ihop lite med avtalstiden vilket har 
liknande påverkan om SvK skulle korta ner den. 
 
De andra TSO:erna och TeliaSonera arbetar med att anpassa avtalen efter olika entreprenörers 
kompetenser genom att, mer eller mindre, dela upp avtalen i olika tekniker. Dessa företag, är 
som SvK, ensamma beställare för viss kompetens och har ett rikstäckande nät med relativt lite 
arbete per arealenhet. Företagen har kommit fram till att denna typ av uppdelning gör det 
lättare för nya entreprenörer vilka ofta inte har en bredare kompetens. Eftersom SvK idag ser 
problem i att få in nya entreprenörer inom vissa områden kan detta vara en idé. Också för att 
lyfta vissa kompetenser såsom kontrollanläggare. För SvK:s del skulle alltså en 
teknikuppbrytning främst passa för stationsavtalet där problemen finns. 
 
Samtliga organisationer, utom gasturbinbolaget och SvK, använder sig av någon 
anbudsutvärdering. Organisationerna menar att anbudsutvärdering fungerar bra för att 
fokusera på kvalité i upphandlingen. Detta är också en bekräftelse på att även de andra 
aktörernas entreprenörmarknad har blivit pressad och kompetensen utarmad. Detta kan vara 
något som SvK också kan titta närmre på som ett verktyg för att flytta fokus från pris till 
kvalité. 
 
För att styra arbetet använder sig flera utav företagen KPI:er, stimuleringsåtgärder eller 
samarbetsverktyg. Dessa är också, för Fingrid och EON, starkt kopplade till 
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kommunikationen då de används i de regelbundna mötena för att regelbundet följa upp 
entreprenörens arbete. Något sådant skulle vara värt att prova för SvK:s del då kontroll har 
identifierats som ett genomgående problemområde för arbetet under avtalsperioden.  
 
Sammanfattningsvis har sex olika potentiella förändringsförslag kommit fram i denna 
diskussion; avtalstid, geografiska områden, mer uppdelat avtal efter tekniker, 
anbudsutvärdering, KPI och samarbetsverktyg. Förändringsförslag har även diskuterats under 
halvtidspresentationen där vi kom fram till att fortsätta att utveckla dessa för att ge 
implementeringsförslag på SvK. 

9  Diskussion kring förändringsförslagen 

I kapitel 9 diskuteras de sex förändringsförslagen. De olika förslagen presenteras med en 
SWOT-analys som beskriver vilka styrkor, svagheter, hot samt möjligheter de medför. Vidare 
följer en diskussion om hur de skulle kunna tillämpas på SvK. 

9.1 Bryta ur olika tekniker ur stationsavtalet 
Att gå från den samordnade generalentreprenaden som SvK upphandlar idag till en mer delad 
entreprenad där SvK upphandlar underhåll efter mer specifika tekniker i stationerna skulle 
kunna vara en del av lösningen på vissa av de identifierade problemområdena. Marknaden 
skulle stimuleras så att fler renodlade entreprenörer kan lämna anbud vilket i sin tur kan öka 
konkurrensen. De renodlade entreprenörerna fungerar idag i många fall som 
underentreprenörer för SvK vilket har lett till att dessa kompetenser blivit ännu mer pressade 
av SvK:s entreprenörer som också vill tjäna pengar. Om SvK skulle dela upp avtalet mer 
skulle kompetenserna kunna lyftas så att fler entreprenörer kan satsa på utbildning och 
rekrytering. För kontrollanläggning skulle en utbrytning kunna bli ett lyft eftersom det är 
kompetenser för den tekniken som visat sig avta mest. En annan möjlighet är att bryta ut 
beredskapen i delar av landet där konkurrensen är bristande. Detta skulle innebära att andra 
entreprenörer som inte är etablerade i området kan räkna eftersom beredskapen inte skulle 
begränsa dem. 
 
En sådan uppdelning skulle inte hindra de stora entreprenörerna som har den breda 
kompetensen att räkna på alla tekniker i stationen. Dock kan det vara svårt med gränsdragning 
vilket ökar risken för glapp mellan olika tekniker. Detta skulle kunna lösas genom att ha 
överlapp eller en transparant gräns mellan teknikerna. Det går också att upphandla en 
huvudentreprenör för stationerna som har samordnadsansvaret för stationen. På så sätt 
fungerar det idag när entreprenörerna tar in underentreprenörer, skillnaden skulle bli att det är 
SvK som bestämmer vilka dessa ”underentreprenörer” blir. Detta skulle ge SvK mer kontroll 
att styra marknaden och lyfta de kompetenser som är bristande just för SvK. Detta skulle 
också möjliggöra ett mer anpassat arbete kring den specifika tekniken och det skulle troligtvis 
också bli lättare att hitta luckor där det behövs mer resurser. Med mer uppdelat avtal skulle 
det kunna bli lättare att på ett mer anpassat och systematiskt sätt planera arbetet och då 
upptäcka vart det behövs mer resurser. Efter att avtalet för ledningsgator brutits ut har arbetet 
anpassats och planerats på ett systematiskt sätt. 
 
Nackdelarna med denna entreprenörsform är att flera entreprenörer skulle behöva åka till 
samma station vilket medför extra transportkostnader och extra koldioxidutsläpp. Det är också 



 
 

 

80 
 

troligt att underhållsupphandlingen kortsiktigt blir dyrare. Extra transportkostnader läggs till 
och mer resurser kommer krävas från SvK med flera avtal. Om fler nya entreprenörer kommer 
in kommer det krävas tydligare instruktioner från SvK vilket flyttar lite av ansvaret från 
entreprenören till SvK. Eftersom regionalnätägarna arbetar med fler tekniker i samma avtal 
kan ett mer uppdelat avtal hos SvK förvirra entreprenörerna, speciellt om inte arbetet 
specificeras ytterligare. Dock kan förändringsförslaget leda till att upphandlingen blir billigare 
i längden om en helhetsanalys tillämpas. Om kompetensen på marknaden ökar detta leda till 
en säkrare framtid för underhållet av SvK:s anläggningar. Om kontrollen och anpassningen 
kan öka med en delad entreprenad gör också det att kvalitén på underhållet ökar vilket i sin tur 
leder till färre fel, färre avbrott och färre reinvesteringar.  
 

 

Figur 20. Swot-analys av utbrytning av tekniker. 

 

9.1.1 Bryta ut tekniker - Tillämning på SvK 
Stationsavtalet innefattar idag hela stationen med alla des tekniker i ett och samma avtal. 
Vissa tekniker kräver kompetenser som är svåra att hitta på marknaden, där begränsas 
entreprenören. Det finns olika modeller hur avtalet skulle kunna delas upp.  Mest diskuterat är 
en delning av kontrollanläggning och telekommunikationen ur stationsavtalet. Dessa två 
tekniker skulle kunna brytas ut, antingen för att bilda ett avtal tillsammans, då de är 
sammankopplade tekniker, eller i två egna avtal. Tele lyftes in i avtalet dels för att 
gränsdragningen var svår, dock var detta främst mellan kontrollanläggning och tele. Att bryta 
ut kontrollanläggning tillsammans med tele är en förändring som SvK inte har testat vilket 
skulle kunna gynna konkurrens och kompetensutveckling vilket tidigare nämnts. 

Även diskuterat är om beredskapen eventuellt kan brytas ut då entreprenörer begränsas av 
inställelsetiden, främst i Norrland. Dock har det diskuterat att bryta ut beredskapen i Norrland 
tidigare men inte testats. En sak som inte har testats i Norrland är att gå ihop med 
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regionalnätägaren där, VEAB, för att bryta ut beredskapen tillsammans. På så sätt skulle både 
SvK och VEAB kunna upphandla entreprenörer för basunderhåll som inte är etablerade i 
Norrland och konkurrensen skulle kunna få en chans att ta fart. 

9.2 Avtalslängd 
Ett mycket diskuterat förändringsförslag är att förkorta avtalslängden. Metoden kan enligt 
teorin stimulera konkurrensen på marknaden, ge snabbare chans till kontrakt igen och göra det 
möjligt att anpassa avtalet efter marknaden oftare. Långa avtal riskerar att slå ut entreprenörer. 
Om en entreprenör förlorar ett avtal i sex år finns det en överhängande risk att de inte kommer 
kunna ha kvar kompetensen och därmed inte kunna räkna på nästkommande upphandling. De 
entreprenörer som förlorat vissa områden eller tekniker, under den senaste upphandlingen, har 
angett viss osäkerhet huruvida de har möjlighet att räkna på kommande avtal då de tappat 
kompetensen på de områdena.  

Vidare möjliggör ett kortare avtal att SvK kan anpassa avtalet efter de olika upplevda 
problemen i tidigare avtal och efter entreprenörmarknadens utveckling. Dock skulle detta 
innebära en högre risk för entreprenörer att rekrytera och kompetensutveckla när avtalstiden 
blir kortare. SvK har tidigare haft 3 årsavtal vilket de gick ifrån just för att entreprenörerna 
ville ha längre tid om de skulle satsa på kompetensen. Dock har det visat sig att den önskade 
effekten inte har uppstått. Det har också under denna undersökning framkommit att vissa 
entreprenörer skulle föredra kortare avtalslängd än 6 år eftersom de också påverkas av allt 
som händer runtomkring dem. I den framtagna teorin påpekas att det kan hända mycket under 
en längre avtalsperiod, lagar ändras, tekniker utvecklas, marknaden svänger med mera. I 
avtalets historia har det framkommit att marknaden utanför har förändrats genom åren. 
Tidigare ändrades inte tekniker, marknadspriser och förutsättningar lika fort som idag. Samma 
entreprenör var ute i samma anläggning år efter år och få reinvesteringar i elnätet gjordes. Nu 
upphandlar hela branschen sitt underhåll och på kortare tid än SvK. Entreprenörerna arbetar 
kontinuerligt med att räkna på förfrågningsunderlag, därför kanske det inte skulle bli en högre 
belastning för dem om avtalstiden för SvK förkortades. Dock finns en rädsla för att 
entreprenörerna ska bli ännu mer pressade om avtalstiden förkortas, detta bekräftas även av 
TeliaSonera som vill arbeta för att förlänga sin avtalstid just av den anledningen, dock inte till 
6 år utan till 4 år. För SvK:s del har det framkommit att det för dem är skönt att bli av med 
arbetet kring upphandlingen för 6 år framöver och att vissa på SvK anser att de inte hinner 
lära känna entreprenören om avtalstiden skulle vara kortare. Men det framgår också att en 
önskan finns att vara mer flexibel och ha ett mer rullande arbete med upphandlingen. Med en 
kortare avtalstid skulle det kanske också få mer kontinuitet i upphandlingsarbetet och därmed 
underlätta arbetet. Dock skulle förändringsförslaget kräva mer resurser när upphandlingen 
sker oftare.  

I omvärldsanalysen framgår också att både Fingrid och Energinet upphandlar med olika 
avtalsländer för olika underhållsavtal. De har anpassat efter vilken slags entreprenad de köper 
och efter entreprenörsmarknaden för respektive underhållsavtal. Dock har de generellt kortare 
avtalstider än SvK, vilket de upplever fungerar bra.  
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Figur 21. Swot-analys av kortare avtalslängd. 

9.2.1 Kortare Avtalslängd – Tillämpning på SvK 
Vid förändring i avtalstiden är det viktigt att anpassa tiden efter underhållets olika cykler. 
Tillexempel har ledningar och ledningsgator en underhållscykel på 8 år, medan delar av 
stationsunderhållet har 6 år. Mest diskuterat är att korta avtalstiden till 4 år. Idag är ett syfte 
med avtalslängden att en stationsentreprenör ska hinna göra allt i stationen en gång innan 
nästa upphandling. Med kortare avtalstid skulle detta kunna uppnås genom att säga att 
entreprenören ska hinna göra allt i en station innan nästa upphandling, men nödvändigtvis inte 
i en och samma station, utan totalt i sitt område.  

Avtalstiden används av de andra organisationerna i omvärldsanalysen som 
konkurrensfrämjande medel, de kan alltså ge entreprenörerna chansen att få avtal snart igen 
när avtalstiden är kortare. Detta skulle vara fördelaktigt i områden där konkurrensen är dålig. 
Exempelvis för kontrollanläggning eller för avtalet i Norrland. Dock är detta förslag 
kombinerat med andra förändringsförslag som redovisas nedan.  

Om andra förändringar ska genomföras i kommande avtal kan det vara en idé att förkorta 
avtalslängden eftersom förändringarna kanske inte alls fungerar. Då är det fördelaktigt att 
kunna vidareanpassa förändringarna så snart som möjligt. 

9.3 Upphandling i geografiska uppdelningar 
 
En geografisk uppdelning av underhållet innebär att upphandlingsarbetet fördelas och att det 
hos SvK blir mer kontinuitet i upphandlingsarbetet. Upphandlingen blir ett löpande arbete.  

En sådan strategi skulle också försvåra möjligheten för en entreprenör att få hela Sverige, då 
detta förhindrar möjligheten för en entreprenör att räkna på hela landet samtidigt för att kunna 
ge billigare pris.  
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Vidare kan en entreprenör, om denne förlorar ett område, räkna på intilliggande område 
nästkommande upphandling två år senare och därmed inte drabba lika hårt om de tappar 
paket. Om entreprenören är lokaliserad mellan två olika områden finns två upphandlingar 
denne kan räkna på. Under intervjuer med entreprenörerna är de dock varit mycket kritiska till 
förslaget. De menar på att denna förändring endast skulle innebära mer jobb. Deras 
organisation är uppbyggd för att anpassa rikstäckande upphandlingar. Alla är inte placerade 
mellan områdena och de ser inte att de kommer att räkna på något annat sätt. Deras arbete 
innebär redan idag mycket resande och de ser inte att de, om de förlorar ett paket, kommer att 
räkna på något ännu längre bort.  

Fördelen med förändringen skulle vara att arbetet internt på SvK skulle underlättas. Hur 
entreprenören påverkas är svårt att veta, själva tror de att det innebär mer arbete. Dock har det 
visat sig i TeliaSoneras historia att det är viktigt att lyssna på entreprenörerna. SvK:s 
entreprenörer är redan pressade och kanske blir de ännu mer pressade med en sådan 
förändring. 
 
En eventuell konsekvens är att upphandling och underhåll blir dyrare. Att entreprenörer får 
större områden och kan räkna med stora volymer medför lägre kostnader. Vidare är det 
rimligt att anta att tre upphandlingar kräver mer resurser. Att arbete med tre olika avtal 
innebär mer jobb och ställer högre krav på deras organisation, ansvarsfördelning, med mera. 
Då avtalen kan komma att skilja sig mellan SvK och en och samma entreprenör är det viktigt 
att ha koll.  
 
Då förutsättningarna skiljer sig i Sverige med olika klimat, olika problematik samt olika 
förutsättningar för att få ett bra underhåll skulle avtalen kunna anpassas efter de skilda 
förutsättningarna. Detta skulle kunna utvecklas om upphandlingen geografiskt delades upp.  
 
Vidare kan det vara intressant att se närmre på Danmark som tidigare använt denna modell. 
De använder sig av treårsavtal och har haft tre olika geografiska områden som upphandlats 
vart tredje år. Dock upplevde de att det efter många år blev tre olika avtal, upphandlingar och 
underhåll. De blev för uppdelat inom Energinet, som tre olika organisationer. Därför 
bestämde de sig för att samla allt underhåll till en gemensam upphandling. Det måste tas i 
beaktan att Sverige och Danmark har olika förutsättningar. Danmark är ett geografiskt 
betydligt mindre land än Sverige.  
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Figur 22. Swot-analys av geografisk uppdelning. 

 

9.3.1 Geografiska uppdelningar - Tillämning på SvK 
 
Upphandlingen beskrivs av många på SvK som ett stort och tungt arbete som är ”skönt att ha 
avklarat”. Det finns många röster på SvK som skulle vilja ha mer kontinuitet i upphandlingen 
och vill utforma den mer som en löpande process. Detta genom att genomföra tre olika 
upphandlingar, ett för varje specifikt geografiskt område. Förändringsförslaget skulle innebära 
en upphandling vartannat år enligt figuren nedan. Norr, mellan och syd skulle då upphandlas 
separat. För att börja med modellen kan SvK förslagsvis upphandla norr 2017, förlänga 
mellan till 2019 och förlänga syd till 2021 för att få till förskjutningen.  
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Figur 23. Exempel på geografisk uppdelning av upphandling. 
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9.5 Anbudsutvärdering 
Vid utvärderingen av anbuden utvärderas idag priset, då prekvalificeringen gjorts och ett antal 
entreprenörer kvalificerats vidare är de därefter nollställda. Vidare utvärderas deras pris och 
den som erbjuder lägsta pris vinner avtalet. Det finns andra modeller att använda där 
utvärderingen görs på dels pris och dels kompetens/kvalité. Detta för att rikta om fokus från 
pris till kvalité samt ge entreprenören incitament att satsa på kompetenser då de kan gynnas 
kommande i upphandling. Enligt teorin blir användningen av så kallade mjuka parametrar allt 
mer avgörande för att samarbetet mellan beställare och entreprenör ska bli lyckat. För 
komplexa samarbeten med långa transaktioner kan det enligt teorin vara mer lämpligt att 
fokusera på förtroende snarare än pris.  

Att utvärdera anbuden efter det ekonomiskt mest fördelaktiga istället för lägsta pris skulle 
kunna flytta fokus från pris till kvalité och kompetens. Idag är det mest fokus på att pressa 
priserna efter att prekvalificeringen är gjord vilket har lett till väldigt pressade entreprenörer. 
När tillexempel Fingrid och TeliaSonera jämförts visade det sig att de tidigare haft problem 
med allt för pressade entreprenörer och att entreprenörmarknaden blev allt mer utarmad. 
Underhållet billigt men båda företagen såg en avtagande kvalité på underhållet vilket i det 
långa loppet skulle blivit väldigt mycket dyrare. Både Fingrid och TeliaSonera utvärderar 
anbuden efter det mest ekonomiskt fördelaktiga idag och har båda sett en stor förändring på 
marknaden där fokus har flyttats och entreprenörernas kompetens och kvalité har höjts 
märkvärt. SvK står inför en liknande utveckling, entreprenörerna är så pressade att de inte 
hinner med extraarbeten och kan inte motivera sina chefer att rekrytera för att göra fler jobb 
eller jobb med spetskompetens. Detta är något som inte styrs av underhållsavtalet på SvK 
idag, men skulle kunna styras mer med en anbudsutvärdering som komplement till 
prekvalificeringen. Fingrid har även med snittbetyget som en viss procent av kvalitén i 
utvärderingen. Detta gör att en gammal entreprenör ökar chansen att få kontraktet igen om 
denne får höga betyg under föregående avtalsperiod, vilket nämnts i teorin är det bästa 
incitament för viljan att samarbeta. Även Danmark använder anbudsutvärdering, de säger att 
de ”Köper billigast till bäst kvalité”. SwePol Link har också använt sig av anbudsutvärdering 
vilket gick bra, inga överklagningar eller oklarheter. Andra nätägare i Sverige använder också 
anbudsutvärdering vilket gör att entreprenörerna redan är bekanta med modellen. Dock 
kommer en sådan utvärdering att kräva mer resurser från SvK vid upphandlingen. Som nämns 
i den framtagna teorin kommer det också krävas att en utvärderingsmodell arbetas fram som 
är både rättvis och transparent för att minska risken för överklagningar.  
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Figur 24. Swot-analys av anbudsutvärdering 

 

9.5.1 Anbudsutvärdering - Tillämpning på SVK 
För att utforma utvärderingskriterier bör det först specificeras vad som önskas köpas. Vad vill 
SvK ha? Syftet med upphandlingen måste specificeras för att kunna upphandla kvalité till rätt 
pris.   

För att försäkra sig om att det är kvalité på arbetet som köps kan områden som utvärderas vara 
vilka resurser entreprenörerna har för att genomföra arbetet samt deras hantering, hur de 
planerar att hanterar sina resurser och vilka strategier de har. Det är intressant att utvärdera 
hur företaget ser ut, hur bred kompetensen är, geografisk spridning med mera. Detta ger dock 
en beskrivning av hur entreprenören ser ut vid tidpunkten för upphandlingen vilket är något 
som kan förändras, kompetenser kan exempelvis sluta och då försvinna från entreprenören. 
Därför är det intressant att se vilka strategier entreprenören har exempelvis vid bortfall av 
kompetens eller viktiga personer.  Intressant är också hur de tekniskt planerar att utföra 
arbetet för att se om deras plan är realistisk och genomförbar. Detta kan ge SvK en del av 
försäkran att entreprenörerna faktiskt utför arbetet rätt, inte enbart dokumenterar och 
rapporterar rätt. 
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entreprenörerna

Andra nätägare i Sverige använder detta 

Svagheter

Enklare med enbart prekvalificering

Kräver mer resurser under upphandlingen

Hot

Ökar risken för överklagningar

Möjligheter

Kan öka kvalitén på underhållet

Kan ta med historiska parametrar

Anbudsutvärdering
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Tabell 14. Exempel på utvärderingsmodell på SvK 

Mål med 
upphandling 

Utvärderingsområden    

Upphandla kvalité 
till rätt pris  

Resurser Erfarenhet  
Antal 
Tillgänglighet, geografisk 
spridning 

Hantering  Beskrivning av planering och 
genomförande av arbete 
Strategi vid bortfall av kompetens 

 

Dessa är exempel på områden som SvK skulle kunna tillämpa som andra liknande 
organisationer i omvärldsanalysen tillämpar. Dock är det en idé att de som jobbar med 
entreprenörerna specificerar vilka egenskaper de anser viktiga för att få önskat underhåll. För 
att öka genomskinligheten kan SvK även använda viktning liknande den som SwePol Link 
använde. Där blir risken för att utvärderingen blir godtycklig mindre än om utvärderingen 
viktas från 0-5 som Energinet gör. 

 

9.6 Key Performance Indicator, KPI 
 
Ett centralt problem som identifierats inom alla tekniker, bortsett ledningsgator, är bristen på 
uppföljning. Detta är något som konstaterats dels från SvK och dels från entreprenörerna. 
Entreprenören vill kunna följa sitt arbete, jämföra sina egna prestationer, om de utvecklats 
under avtalet med mera. SvK vill kunna försäkra sig om att de får det de köper. Utformningen 
av dagens avtal kan med hjälp av teorin beskrivas som kortsiktig och fokuserad på nästa 
transaktion. Men fokus kan flyttas till ett mer långsiktigt perspektiv med olika 
uppföljningsformer.  
  
En metod att använda vid uppföljning är KPI. Inom organisationer med begränsade resurser, 
som SvK med kunskapen hos entreprenören, inom underhåll finns det stora vinster att 
utveckla underhållstrategier såsom KPI:er enligt Salinen et al (2011). Fördelar såsom att 
företag identifierar mål och utvecklingsmöjligheter och att medvetenheten inom 
organisationen kring underhållsverksamheten lyfts. Eftersom de framkommit att förvaltning 
och underhåll hamnat i skuggan av projekt av utbyggnad skulle det vara bra att tillbakaföra 
visst fokus på underhåll genom KPI: er.  
 
KPI:er är ett styrverktyg som används föra att uppmärksamma och styra entreprenören i 
önskvärd riktning. Genom att identifiera verksamhetens syfte och mål kan mätetal tas fram. 
Mätetalen ska vara utformade så att entreprenören lätt ska kunna påverka talet genom 
handling enligt SvK:s syfte och mål med upphandlingen. 
 
KPI:er kan leda till bonus eller böter. Vidare kan också belöningsformen ”mer arbete” 
användas som visats vara ett av de starkaste incitamenten till att utföra ett bra arbete med 
exempelvis optionsår. En risk med böter, om det skulle användas, är att det finns en risk för 
att entreprenören tar höjd för eventuella böter i anbudsräkningen vilket skulle leda till ett 
dyrare avtal. Dock är varken bonus eller böter ett nödvändigt element i KPI-modeller. Fingrid 
använder sig också av små summor i sina KPI: er då de inte vill att det ska ha någon 
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avgörande roll i entreprenörens ekonomi. Också vill de att deras KPI: er ska vara ett verktyg 
att visa entreprenören vad de tycker är viktigt och då behövs inga stora summor.  
 
Mer uppföljning skulle kräva mer resurser från SvK. Uppföljning är tidskrävande och det 
skulle troligtvis krävas mer resurser.  Mer uppföljning syftar till att höja kvalitén på 
underhållet och rikta om fokus på ett mer långsiktigt perspektiv. Det är svårt att mäta hur 
mycket högre kvalitet i underhållet genererar tillbaka dock är det rimligt att anta att det leder 
till mindre fel och avbrott vilka är mycket kostsamma. I ett längre och större perspektiv kan 
det alltså vara ekonomiskt fördelaktigt. 
 

 

Figur 25. Swot-analys av KPI:er 

 

9.6.1 KPI - Tillämpning på SvK 
 
Att hitta bra KPI: er är svårt. Enligt teorin ska KPI: er ha ett tydligt syfte som ska var lätt att 
förstå, mäta och lätta för entreprenören att inse hur de kan påverkas. Därför beskrivs nedan ett 
antal exempel med funktion samt handling vilket beskriver hur entreprenören ska kunna 
påverka kvoten.  
  

Styrkor :

Kan lyfta fram problemområde 

Kan fokusera entreprenören på det som 
SvK tycker är viktigt 

Entreprenören ges feedback och kan 
utvecklas

Svagheter :

Kräver resurser

Utomstående hot:

Om böter, risk att entreprenören räknar 
med det i anbudet och blir därmed 
dyrare

Möjligheter:

Kontinuerligt arbeta och rikta om 
KPI:erna mot problemoråden och på så 
sätt utvecklas

KPI
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Tabell 15. Exempel på KPI på SvK. 

 
SvK:s mål Mål med 

underhåll 
KPI Funktion Handling 

Verka för att 
överföringsver
k-samheten 
kan bedrivas 
med hög 
driftsäkerhet 
och 
tillgänglighet 

Hög 
tillgänglighet 
Förlänger 
livslängden 
Färre 
reinvestering
ar 
Miljö 
Kontroll och 
status 
Bibehålla 
kompetens 
Högre 
personsäkerh
et 

Förebyggande 
underhåll/ 
avhjälpande 
underhåll  

Lärande: för att 
undersöka hur det 
förebyggande 
underhållet 
förhåller sig till det 
avhjälpande 
underhållet 

Fokus på 
förebyggande 
underhåll, 
prioritering och 
utförande utförs på 
bästa möjliga sätt.  

Utfört arbete/ 
totalt arbete 

Kontrollerande: 
för att se att arbete 
utförs i tid 

Bättre planering av 
arbete 

Utbildningstimm
ar/ antal anställda 

Mobiliserande: för 
att styra mot mer 
kompetensutveckli
ng 

Mer 
kompetensutveckli
ng 

 
 
Tabell 15 visar exempel på KPI: er som skulle kunna tillämpas hos SvK. Syftet med KPI: er 
är att det ska vara ett styrmedel och därför ska KPI: er anpassas och över tiden ändras i den 
riktning som verksamheten vill styras åt. Dessa är några exempel utifrån situationen idag och 
de problem som identifierats.  
 
Förebyggande underhåll/ avhjälpande underhåll syftar till att fokusera på i utförandet av 
förebyggande underhåll istället för avhjälpande underhåll. Denna KPI är även en lärande KPI, 
att försöka mäta kvalitén.  Tanken är att ett väl underhållet system, bra kvalité på det 
förebyggande underhållet kommer minska det avhjälpande underhållet.  Mätetalet gör också 
att entreprenörerna tvingas hitta bättre och effektivare sätt att utföra det förebyggande 
underhållet.    
 
Utfört arbete/ totalt arbete är ett sätt att visa entreprenören hur de ligger till i planering samt 
att varna om en entreprenör inte ligger i fas. KPI:n kan mätas i banken. Önskad effekt av 
sådan KPI är att entreprenören planerar sitt arbete bättre och genomför mer arbete i tid.  

Utbildningstimmar/ antal anställda syftar till att styra mot kompetensutveckling. Syftet är att 
för att få ett underhåll av hög kvalité måste entreprenören kontinuerligt utbildas.  Önskad 
effekt är att styra entreprenören mot att satsa mer på kompetensutveckling.  

9.7 Samarbetsmodeller 
Samarbetsmodeller, likt de som används av Fingrid och EON, skulle kunna underlätta 
uppföljningen av entreprenörens arbete. En sådan modell skulle även kunna användas av 
entreprenörerna för att betygsätta SvK. Modellen skulle vara användbar för att få det 
förväntade samarbetet från båda sidor att stämma överens med hur samarbetet faktiskt blir. 
Exempel som att SvK tycker att entreprenörerna ska förbereda sig bättre inför möten, att det 
har funnits fall där de inte får in rätt kompetens vid rätt tidpunkt eller ens har underhållit delar 
av anläggningen. Med hjälp av en sådan betygsmodell kan underhållsingenjörerna gå igenom 
olika passande kriterier vid kvartsamtalen och tillsammans med entreprenören ge 
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betygsättningar för både SvK och entreprenören. Det skulle kunna fungera som en slags 
standardagenda att följa. Att utvärdera arbetet på detta sätt vid varje kvartsamtal skulle 
innebära att både entreprenören och SvK skulle få konkreta saker att arbete med inför nästa 
möte. Om SvK sedan också för statistik över dessa betyg kommer entreprenören kunna se hur 
de förändrats över avtalsperioden och om det är nödvändigt även jämföras med andra 
entreprenörer vilket har framkommit som ett önskemål från entreprenörerna.  

En nackdel med en sådan modell är att utvärderingen blir subjektiv olika underhållsingenjörer 
har olika bakgrund, kompetenser och tycker olika vilket påverkar resultatet. Detta skulle leda 
till att resultaten inte är helt jämförbara. Dock ger det ändå en indikator hur de förhåller sig 
och entreprenören kan jämföra sig själv och se sin egen utveckling. Det kan också tänkas att 
införandet av en sådan modell enbart skulle medföra extraarbete vilket det också skulle göra, 
kortsiktigt. Men kontroll och uppföljning är något som efterfrågas av entreprenörerna och 
även av majoriteten av de intervjuade på SvK. I längden skulle också en samarbetsmodell 
medföra mindre arbete, åtminstone om båda parter ständigt arbetar för att få bättre betyg. 

 

Figur 26. Swot-analys av samarbetsmodeller. 

9.7.1 Samarbetsmodell – Tillämpning på SvK 
För att anpassa en betygsmodell till SvK:s verksamhet krävs att kategorierna anpassas efter 
vad SvK vill belysa som viktigt. Betygsmodellen kan vara en dynamisk modell, likt den som 
används av Fingrid, eller en statisk som även knyts samman till anbudsutvärderingen, likt den 
som EON använder. Om det ska anpassas på SvK är det rimligt att börja med några 
parametrar för att se hur det fungerar för att succesivt styra in kategorierna till områden som 
passar för SvK.  

Nedan följer ett exempel på hur SvK skulle kunna börja, en modell som går att använda både 
för entreprenörerna och för SvK. 

  

Styrkor:

Kontinuelig uppföljning  

Svagheter:

Mer arbete i början

Utomstående hot:

Subjektivt‐> ej jämförbara resultat

Möjligheter:

Kan föra statestik och jämföra med andra 
entreprenörer

Båda parter arbetar mot samma mål 
vilket medför mindre arbete

Samarbetsmodell
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Tabell 16. Exempel på ett samarbetsverktyg som kan tillämpas på SvK. 

Kategorier/Betyg 3  2  1  

Arbete i Banken Kommunikationen i 
Banken går inte att 
klaga på. Varken 
Entreprenören eller 
SvK ligger efter med 
arbetet. 

Kommunikationen 
går ganska bra, dock 
ligger en del arbete 
efter. 

Det går till viss del 
att följa arbetet med 
hjälp av Banken. 

De ligger efter med 
för mycket arbete i 
Banken. 

Det går inte att följa 
arbetet med hjälp av 
Banken. 

Rutinunderhåll Rutinunderhållet är 
väl planerat och 
utförs eller 
omplaneras i tid. 

Rutinunderhållet är 
inte planerat 
optimalt. 

Utfört arbete 
rapporteras så 
småningom.   

Rutinarbetet är 
olämpligt planerat. 

Utfört arbete 
rapporteras inte in, är 
det ens utfört? 

Tilläggsarbeten Entreprenören hittar 
regelbundet relevanta 
tilläggsarbeten och 
SvK lägger 
omedelbart in 
beställning i banken. 

Entreprenören är inte 
tillräckligt snabbmed 
tilläggsarbeten. SvK 
är i vissa fall 
långsam på att lägga 
in beställningar. 

Få tilläggsarbeten 
utförs. SvK ligger 
rejält efter i att lägga 
in beställningar. 

Kommunikation Inga problem med 
kommunikation 
mellan SvK och 
entreprenören.  

Det har förekommit 
oenigheter i 
samarbetet som inte 
lösts optimalt. T.ex. 
hur mycket tid ett 
arbete borde ta eller 
hur mycket resurser 
som krävs för något 
arbete. 

Kommunikationen 
fungerar inte bra. 

 

Kompetens och 
tillgänglighet 

Entreprenören har 
alltid utlovad 
kompetens 
tillgänglig.  

Det har hänt att 
entreprenören inte får 
tag i rätt folk till rätt 
situation och 
tidpunkt.  

Entreprenören har 
stora problem med 
att hitta rätt folk till 
rätt situation och 
tidpunkt.  

Arbetsmiljö och 
säkerhet och miljö 

Alla arbetsmiljö och 
säkerhetsföreskrifter 
och miljö föreskrifter 
följs. 

Det har förekommit 
att föreskrifterna inte 
följts. SvK ställer 
vissa orimliga krav 
för arbetsmiljö, 
säkerhet och miljö. 

Arbetsmiljö- och 
miljörevisioner är 
inte inlämnade. SvK 
ger inga 
kommentarer på om 
de revisioner som 
lämnats in var bra. 
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10 Slutsatser och rekommendationer  

Syftet med examensarbetet var att, genom att få en förståelse för den process som lett fram till 
nuvarande upphandlingssystem, kunna ge konkreta förslag på hur upphandlingen av 
underhållsentreprenörer kan förbättras för att säkerställa kvalitén på framtida underhåll av 
Sveriges stamnät.  
 
Utifrån den teori som tagits fram tillsammans med den historiska empirin har vi kommit fram 
till att en beställare har god beställarkompetens om denne lyckats anpassa sina strategier 
utifrån den marknad som denne verkar i. Vidare har vi identifierat fyra fokusområden som 
kan hjälpa en beställare att anpassa sina strategier beroende på vilka problem som hittas i 
fokusområdena. Med hjälp av dessa fokusområden kan beställaren anpassa sin styrning i 
styrmodellen för att slutligen uppnå god beställarkompetens.  
 
Vi har kommit fram till att SvK idag har samma slags styrning som de hade i den första 
riktiga upphandlingen 1996 trots att förutsättningar har förändrats. Detta tyder på att de idag 
inte har en anpassad beställarkompetens efter marknadssituationen. De problem vi identifierat 
hittas både i den inre cirkeln och i den yttre cirkeln av styrmodellen. 
 
Studien har visat att utifrån rådande marknadssituation med avtagande kompetens, fler 
beställare och pressade entreprenörer krävs mer styrning från beställaren. Det ökade behovet 
av styrning beror på flera faktorer, dels för att nya entreprenörer kommer in och dels att 
entreprenörer byter anläggningar under olika avtalsperioder. Dessutom behöver 
entreprenörerna tydligare riktlinjer för att kunna resursplanera och önskar även få 
återkoppling på utfört arbete. Om SvK vill att entreprenören ska utvecklas och förbättras 
krävs ett verktyg att styra riktning för utvecklingen och för att visa hur entreprenören 
utvecklas under avtalsperioden.   
 
Styrningen kan ökas genom att minska avstånden mellan cirklarna i styrmodellen. Avståndet 
kan minskas genom att utvidga den inre cirkeln, vilket rör strategier som används under 
upphandlingen. Avståndet kan också minska om den yttre cirkeln stramas åt, vilket rör 
strategier som används under avtalsperioden. Metoder för att utvidga den inre cirkeln har 
hittats i undersökningen och handlar om att entreprenörsform, anbudsutvärdering och 
avtalstider kan anpassas. Metoder för att strama åt den yttre cirkeln har också hittats och 
handlar om att mer mätning och uppföljning av entreprenörerna under avtalstiden kan 
tillämpas. Detta kommer medföra att avståndet mellan cirklarna blir mindre vilket betyder att 
styrningen från SvK:s kommer att öka. I omvärldsanalysen ses att de flesta organisationer styr 
entreprenörerna betydligt mer än vad SvK gör, vilket bekräftar att entreprenörsmarknaden 
idag kräver en hårdare styrning. Det har också visat sig vara önskvärt från både SvK och 
entreprenörerna att SvK bör styra mer.  
 
Mer styrning medför att SvK får mer ansvar och tar större risk. Entreprenörerna har idag blivit 
så pressade att de inte längre kan ta högre risker. Tar de mer risker och samtidigt pressar 
priserna ytterligare kommer risken för försämrad kvalité och försämrade förutsättningar för 
entreprenörerna att öka. Exemplet med TeliaSonera kan vittna till att detta kan bli en följd. 
 
Att öka styrning innebär i de flesta fall ett ökat resursbehov från beställaren. Både Fingrid och 
Energinet, som använder mer styrning, har betydligt större organisationer som arbetar med 
underhåll. Kortsiktigt blir alltså det dyrare med ökad styrning, dock kan det löna sig 
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långsiktigt. Om en ökad styrning leder till högre kvalité på underhållet minskar bland annat 
oplanerade avbrott, färre reinvesteringar och andra resurskrävande åtgärder.  Detta kan 
eventuellt leda till att det långsiktigt är billigare med mer styrning. Fingrid är ett exempel på 
de då de ständigt ligger i topp i benchmarkingstudier angående bäst kvalité på underhåll för 
bäst pris.  

10.1 Rekommendationer  
 
För att öka styrning i upphandlingsprocessen anser vi att de bästa metoderna för SvK är: 

 Gå mot mer delad entreprenad genom att lyfta ut vissa tekniker, kontrollanläggning 
och tele, som är svårfunna kompetenser. Kompetensbristen finns främst bland 
kontrollanläggning och delvis för tele. Dock anser vi att det är lättare att lyfta ut dem 
tillsammans för att undvika glapp, då gränsdragning mellan dem har visats vara svår. 
Det ger SvK mer kontroll att styra marknaden och lyfta ut dessa kompetenser som är 
bristande. Detta skulle också kunna möjliggöra ett mer anpassat arbete kring tekniken 
och det skulle troligtvis bli lättare att hitta luckor där resurser behövs såsom för 
ledningsgator.  

 För att förflytta fokus från pris bör de i anbudsutvärdering även utvärdera kvalité. Om 
SvK har som mål att köpa bästa kvalitén till rätt pris bör detta också speglas i 
anbudsutvärderingen. En anbudsutvärdering skulle också ge entreprenören incitament 
att satsa på kompetensutveckling.  

 Vi ser att SvK bör förkorta avtalstiden. Sex år är en för lång period för 
entreprenörerna som riskerar att slås ut om de förlorar ett avtal. Vidare hinner det 
hända mycket på marknaden under sex år, lagar hinner ändras, tekniker utvecklas med 
mera. Kortare avtal gör även att SvK får ett mer kontinuerligt upphandlingsarbete 
vilket är något som efterfrågas.  Vi ser att kortare avtal är att föredra framför en 
geografisk uppdelning av upphandlingen. Fördelarna som identifierats för geografisk 
uppdelning är att dela upp arbetet och få ett mer kontinuerligt arbete internt på SvK.  
Dock kan detta delvis uppnås med kortare avtalstid. Att dela upp upphandling i 
geografiska zoner innebär ett en stor förändring både internt på SvK och för 
entreprenörerna på marknaden. Kortare avtalstid är en mindre förändring som 
dessutom andra nätägare i Sverige använder med goda resultat.  

 Vi anser att rådande ersättningsformer är bra. Det fasta priset kompletteras med 
rörligt pris då arbete kräver mer resurser än väntat vilket är en trygghet för 
entreprenören. Om SvK önskar mer styrning av effektivisering och utveckling bör 
detta styras med hjälp av KPI:er.  
 

För att öka styrning i avtalsperioden anser vi att SvK bör: 
 För att styra entreprenörens arbete i önskad riktning bör SvK använda sig av KPI. För 

att komma åt problem och hitta områden som kan förbättras, bland annat planering 
och utförande av arbete i tid, fokus på kvalitativt basunderhåll och 
kompetensutveckling. Vi tycker att SvK ska tillämpa en dynamisk KPI-modell för att 
anpassa efter aktuella problem under avtalsperioden.  

 För att följa och utvärdera entreprenörens och SvK:s arbete bör SvK använda sig av 
någon form av samarbetsverktyg. För att säkerställa att det förväntade samarbetet 
uppnås. Vi tycker att SvK bör använda sig av en statisk modell för att få ett 
konsekvent och jämförbart resultat från alla entreprenörer. 
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Appendix 1 - Intervjuer 

Interna intervjuer   
Per-Olov Engman, kontinuerlig dialog 
Samordning underhåll system.  

Per Kvarnefalk 17 augusti 2012 

Intervjun varade i 1 timma och utfördes på SvK:s kontor i Sundbyberg. Har jobbat på 
underhållssidan som enhetschef mellan 2008-2009, har jobbat på vattenfall med underhåll och 
jobbar idag som avdelningschef för nätutbyggnad.  

Hans Dahlström 20 augusti 2012 
Intervjun varade i 1 timma och utfördes på SvK:s kontor i Västerås 
Hans arbetar som underhållsingenjör för ledningar område mitt sedan 2006. Han har tidigare 
arbetat på Vattenfall på underhållssidan.  
 
Bertil Bartholdsson 20 augusti 2012 

Intervjun varade 1 timma och utfördes på SvK:s kontor i Västerås. 
Bertil Bartholdsson har arbetat på SvK sedan 98 då han började som underhållsingenjör. Han 
kom från Vattenfall Service där han arbetat som entreprenör mot SvK under en längre tid. 
Bertil var inte med i upphandlingsarbetet inför upphandlingen 98 men var projektledare för 
upphandlingen 2011.  

Willy Lund 21 augusti 2012 
Intervjun varade i 1 timma och utfördes på SvK:s kontor i Sundbyberg. 
Willy har jobbat på SvK som underhållsingenjör för stationer i område mitt/syd sedan mars 
2012. Dess för innan har han jobbat på Vattenfall i 21 år där han bland annat jobbade med 
service och underhåll. 
 
Kjell Hertzberg 22 augusti 2012 
Intervjun varade i 1 timma och utfördes på SvK:s kontor i Sundbyberg. Innan Kjell började på 
SvK så arbetade han på VS. När han jobbade på VS var han projektledare mot SVKs 
underhåll och han har räknat på flera utav SVKs avtal. Kjell var med från början då stamnätet 
rycktes ur och SvK bildades.   

 
Gert-Ove Persson 22 augusti 2012 
Intervjun varade i 1 timma och utfördes på SvK:s kontor i Sundbyberg. 
Gert-Ove har jobbat på Vattenfall sedan 82 och började på SvK för två år sedan. Var med och 
räkna på den senaste upphandlingen åt vattenfall.  
 
Eva Werdin 24 augusti 2012 
Intervjun varade i 1 timma och utfördes på SvK:s kontor i Sundbyberg. 
Har jobbat på Vattenfall innan SvK bildades, därefter jobbade hon på vattenfall som provare 
och slutligen tillbaka på SvK, först på driften och ny som teknikstöd. Hon var vid förra 
upphandlingen ansvarig för kontrollanläggningsfrågor i avtalet.  
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Mats Nyman 28 augusti 2012 
Intervjun varade i 1 timma och utfördes på SvK:s kontor i Sundsvall. 
Mats har jobbat på SvK sedan 2007. Han började med att jobba på kontrollanläggningar för 
att sedan gå över till att jobba som underhållsingenjör för stationer i norra området. Tidigare 
har han jobbat för One Nordic och vattenfall Service och har arbetat som entreprenör mot 
SvK. 
 
Steven Kabagambe 28 augusti 2012 
Intervjun varade i 1 timma och utfördes på SvK:s kontor i Sundsvall. 
Började på SvK 2004. Jobbade under det andra avtalet, 2005. 
 
Kristina Granslund 28 augusti 2012 
Intervjun varade ca 30 min i fikarummet på SvK:s kontor i Sundsvall. Hon är projektledare 
för Statuskontroll av anläggningar.  

Erik Bengtsson 28 augusti 2012 
Intervjun varade i 30 minuter i fikarummet på SvK:s kontor i Sundsvall. Erik har tidigare 
arbetat som entreprenör ute på fältet med tele. Innan tele lyftes in fungerade Erik som 
underhållsingenjör för tele. Nu arbetar han som teknikstöd för tele.  
 
Jan-Erik Bjermkvist 29 augusti 2012 
Intervjun varade i 1 timma och utfördes på SvK:s kontor i Sundsvall 
Har arbetat på SvK sedan 2005 och anställdes som skogsexpert för att anpassa avtalet för att 
få bort de många trädfel som rådde innan 2006. Idag arbetar Jan-Erik som teknikstöd för 
skogliga frågor. Innan arbetade han på Vattenfall Service.  
 
Rickard Persson 29 augusti 2012 
Intervjun varade i 1 timma och utfördes på SvK:s kontor i Sundsvall. 
Rickard är enhetschef på avdelningen för anläggning och förvaltning.  
 
Per Gustavsson 29 augusti 2012 
Intervjun varade i 1,5 timme och utfördes på SvK:s kontor i Sundsvall. Per arbetar som 
Underhållsingenjör för ledningar i område Norr. Han började på SvK 2003. Innan arbetade 
han på Vattenfall, först med vattenkraft men sedan med stationer, även mot SvK. Per var med 
under upphandlingen 95, 98 och 2002.  

Ulf Unander 29 augusti 2012 
Intervjun varade i 1 timma och utfördes på SvK:s kontor i Sundsvall. Började jobba på SvK 
2011 och arbetade dess för innan på Vattenfall.   

Hans Pettersson 5 september 2012 
Intervjun varade i 2 timmar och genomfördes på SvK:s kontor i Sundbyberg, dels i ett 
mötesrum och dels i kontrollrummet. Hans arbetar som DC-operatör sedan 2001 på SvK. 
Innan har han arbetat inom andra områden i branschen och även i järnvägsbranschen. Under 
förra upphandlingen ansvarade han för stationsavtalet och för driftsfrågor samt för 
utbildningar av stationsentreprenörerna.  
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Per Larsson, den 11 september 2012.  
Intervjun varade i ca 3 timmar och utfördes på SvK:s kontor i Sundbyberg. 

Per Larsson har jobbat på SVK sedan det bildades och har under hans tid på SVK varit 
ansvarig för tre upphandlingar. Idag är Per Larson pensionär sedan dryg ett år tillbaka.  
 
Jörgen Remelin 12 september 2012 

Intervjun varade i 1 timma och utfördes på SvK:s kontor i Sundbyberg. Jörgen arbetar som 
underhållsingenjör för stationer i område syd sedan 2,5 år tillbaka. Innan arbetade han på 
ABB service. På ABB service arbetade han mot olika beställare däribland SvK. 
 

David Sundgren 10 oktober 2012 

Intervjun varade i 1 timma och utfördes på SvK:s kontor i Sundbyberg. David är jurist och har 
arbetat som inköpare på SvK sedan augusti 08. Då började han genast arbeta med 
underhållsupphandlingen som skulle äga rum 2011. 
 
Lars Marketeg 10 oktober 2012 

Intervjun varade i 2 timmar och genomfördes på SvK:s kontor i Sundbyberg. Marketeg 
började arbeta med underhåll år 1989 och då på Vattenfall. Då öppnades elmarknaden och 
stamnätet skulle separeras från andra nät vilket var Marketegs arbete. Han var sedan med när 
SvK bildades och arbetade fram det första underhållsupphandlingsunderlaget på SvK. Under 
96 började han som underhållsutvecklare och 98 blev han VD för SwePol Link. Idag har 
SwePol Link sålts till SvK och Marketeg är pensionär men arbetar kvar med SwePol Link 
som konsult. 

Lars Svensson 12 oktober 2012 

Intervjun varade i 1 timme och utfördes via telefon. Lars började 1976 som montör och har 
sedan dess jobbat på Sydkraft, Elektrosandberg där han bland annat räknade på jobb.  Sedan 
97 har han arbetat på SvK som underhållsingenjör för ledningar i område syd. 

Möten 

Kontinuerliga veckomöten på måndagar 

Dessa möten är för avdelningen AF och är till syfte att få alla på avdelningen medvetna och 
insatta i varandras arbeten under veckan. Det fans ett behov eftersom AF är utspridd över hela 
landet. 

Styrgruppsmöte Vattenfall Service 6 september 2012 

Medverkade vid ett styrgruppsmöte med Vattenfall Service. Under detta möte visades det att 
SvK fick visa vad VS hade gjort och inte hade gjort, inte tvärtom. Skogsbesiktningen 
diskuterades och utbildningsincitamentet diskuterades. Mötet bekräftade många utav de 
problem som kommit fram under de intervjuer som vi utfört på SvK och hos entreprenörer. 

Enhetsmöte, 30 augusti 2012 

Mötet pågick i ca 3 timmar där Sundbyberg, Sundsvall, Åsbro och Halmstad var med via 
telefon och video. Under mötet diskuterades olika problem och åtgärder som ska utföras 
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under den närmsta tiden. Vi var med på mötet för att få en känsla av hur och varför 
enhetsmöten genomförs. 

Kontrollanläggningsmöte, Fingrid, Statnett och SvK.  

Deltog i ca 3 timmar på förmiddagen. Mötet hölls för att jämföra olika strategier för att styra 
underhåll och felavhjälpning på kontrollanläggningar. Mötet gav många inputs angående hur 
SvK i framtiden kan anpassa underhållsupphandlingen och avtalet för att säkra kvalité och 
kompetens i framtiden. Att mötet hölls visar också på att SvK är medvetna om problemen 
kring kontrollanläggning och att de vill se en förändring. 

Möte angående underhållsrutiner på hemsidan. 

Deltog i ca 3 timmar på förmiddagen. Mötet gick ut på att beskriva underhållsingenjörens 
uppgifter på ett överskådligt och aktuellt sätt på hemsidan. Vid mötet fick vi lämna de åsikter 
vi har fått utifrån vår undersökning. De förslag vi lämnade var uppskattade och vi fick även 
ännu mer insyn i arbetet i avtalet. 

Dotterbolag till SvK 

SwePol Link, Lars Marketeg, 10 oktober 2012 

Under samma intervju som tidigare nämnts gick Marketeg genom sitt arbete på SwePol Link, 
hur de upphandlar entreprenörer, hur anbudsutvärderingen fungerar och hur underhållet styrs 
med hjälp av avtalet. 

Gasturbinbolaget, Olof Selin, 17 oktober 2012 

Intervjun varade i 1 timma och utfördes på SvK:s kontor i Sundbyberg. Gasturbinbolaget är 
ett dotterbolag till SvK men ska snart börja styras helt av SvK. Olof har arbetat som VD för 
gasturbinbolaget sedan 2002. Gasturbinbolaget använder sig av ett bonussystem som 
ersättningsform där entreprenörens vinst hänger på denna bonus. Det var ursprungligen Per 
Larsson som kom på detta system. 

Externa intervjuer 
Andra nätägare 

 
Vattenfall, Håkan Gustavsson, 4 september 2012 
Intervjun varade i 3 timmar och genomfördes på Vattenfalls nya kontor i Solna. Håkan arbetar 
som chef för optimering och genomförande på VEAB och har ansvarat för 
underhållsupphandlingen på Vattenfall.  
 
Fortum, Ingemar Karlsson, 9 oktober 2012 
Intervjun varade i 2 timmar och genomfördes på Fortums kontor i Värtahamnen. Efter 
intervjun fick vi ta obegränsat med frukt och vi fick även en varsin fin penna. Ingemar har 
arbetat på Fortum länge och arbetar till viss del med underhållsupphandlingen. 
 
EON, Hans-Erik Carlsson, 9 november 2012 
Intervjun varade i ca 4 timmar och genomfördes på EON Elnäts kontor i Örebro. Vi blev väl 
mottagna med en frukostfralla och kaffe. Hans-Erik hade förberett sig väl med Power Point 
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och talade fritt kring intervjuunderlaget. Intervjun avslutades med lunch på E.ON:s 
restaurang. 
 
Energinet, Niels Højgaard Pedersen och Flemming Greve, 21 september 2012 
Intervjun varade i 4,5 timmar och genomfördes på Energinets kontor i Köpenhamn. Mötet var 
uppstyrt. Först gick Niels, chef för underhållsavdelningen på Energinet, igenom en 
presentation om Energinet och grenade ner detta till underhållsavdelningen. Därefter gick 
Flemming, som är seniorkonsult på underhållsavdelningen, grundligt igenom hur avtalet, 
upphandlingen och arbetet under avtalsperioden fungerar på Energinet. De hade med sig 
pärmar som visade exakt vad de visade sina entreprenörer inför kalkyleringsarbetet och 
förklarade grundligt hur de styrde underhållet med hjälp av avtalet. Efter intervjun skickade 
de allt material de hade visat på Powerpoint. Vi pratade Skandinaviska under hela intervjun, 
dock förtydligades vissa saker med engelska för att undvika missförstånd. Vi blev väl 
mottagna med uppdukat fika, smörrebröd, frukt, kaffe och te. Efter intervjun blev vi bjudna på 
lunch i lunchrummet. 
 
Fingrid, Marcus Stenstrand och ansvarige för primäranläggningar, 2-3 oktober 2012 
Intervjun utfördes i två delar, första dagen under 3 timmar på eftermiddagen och andra dagen 
under 3 timmar på förmiddagen. Intervjun genomfördes på Fingrids huvudkontor i 
Helsingfors. Marcus Stenstrand är i grunden civilingenjör och har arbetat på Fingrid sedan 
examen. Nu arbetar han som Project Manager på underhållsavdelningen. Marcus har hand om 
underhållsupphandlingen och styr avtalet och arbetet under avtalsperioden. Mötet hölls på 
svenska första dagen. Andra dagen var ansvarig för underhållet av primäranläggningar med. 
Han kunde inte svenska och därför hölls intervjun på engelska. Vi blev väl mottagna med 
kaffe och lunch i en kantin i samma byggnad. 
 

Utanför Branschen 

TeliaSonera, Anders Hall och Anna Johansson, 11 oktober 2012 

Intervjun varade i 2 timmar och genomfördes på TeliaSoneras kontor i Stockholm. Telia har 
genomgått en liknande historia som SvK och har även de ett rikstäckande nät som ska 
underhållas. Anders Hall arbetar med upphandling av infrastruktur och fältservice. 
Anna Johansson är chef över avdelningen för upphandling av fälttjänster.  
 

Entreprenörer 

Sweco, Linus Petterson, 13 september 2012 

Intervjun varade i 2 timmar och genomfördes på Swecos kontor i Stockholm. Sweco är 
skogsentreprenör för SvK.  

One Nordic, Bo A Nilsson, 20 september 2012 

Intervjun varade i 3 timmar och genomfördes på Ones huvudkontor i Malmö. One Nordic är 
tidigare samma bolag som EON men är idag ett eget bolag utan speciellt samarbete med 
EON. One har stationsavtal spritt i hela landet från Skåne till södra Norrland. De har störst 
etablering i södra Sverige. Bo har arbetat på One i 32 år, började som montör, gick vidare som 
projektledare och nu arbetar han som huvudprojektledare och började arbeta mot SvK för ett 
år sedan. Han var inte med och räknade på nuvarande avtal men arbetar i det nu.                             
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Vattenfall Service, Bo Johansson, 4 oktober 2012 

Intervjun varade i 1,5 timma och utfördes via telefon. Vattenfall Service är den entreprenör 
som alltid har varit störst hos SvK. Detta är naturligt av historiska skäl. Vattenfall Service är 
idag i samma koncern som Vattenfall eldistribution och utför allt underhåll på Vattenfall 
eldistributions anläggningar. Dock kommer Vattenfall eldistribution börja upphandla allt sitt 
underhåll under konkurrens från och med 2017. Vattenfall Service kommer då inte att ha 
garanterat arbete hos Vattenfall eldistribution och vet heller inte om de kommer fortsätta vara 
under samma koncern eller om de kommer bli fria entreprenörer. Bo Johansson är 
huvudprojektledare för SvK. 

Eltel, Per Erik Karlström 10 oktober 2012 

Intervjun varade i 2 timmar och genomfördes på SvK:s kontor i Sundbyberg. Eltel är den 
entreprenör som räknade hem alla avtal för underhåll av kraftledningar i Sverige förra 
upphandlingen 2011. Eltel har en projektledare per område, det vill säga en för norr, en för 
mitt och en för syd. Per arbetar som projektledare i området Norr och det var han som räknade 
på förfrågningsunderlaget inför upphandlingen 2011. 

Infratek, Matias Strååt och Örjan Eriksson, 15 oktober 2012 

Intervjun varade i 2 timmar och utfördes på Infrateks kontor i Stockholm. Infratek är tidigare 
samma bolag som Fortum men har mer och mer blivit självständiga. Idag har de ett visst 
samarbete men inför Fortums underhållsupphandling 2014 kommer Infratek inte längre få 
några specialavtal med garantiområden från Fortum.  Infratek sköter idag underhållet på några 
av SvK:s stationspaket i område mitt/syd. Förra avtalsperioden räknade inte Infratek hem 
något avtal från SvK men avtalsperioden innan det, 2005-2008, hade de ett stationspaket i 
mitt/syd. Mattias Strååt är projektledare mot SvK och var med under kalkyleringsarbetet. Han 
arbetade som lärling under avtalsperioden 2005-2008. Örjan Eriksson är avdelningschef för 
ombyggnad och underhåll Öst på Infratek. Han var inte med och räknade inför denna 
upphandling. Örjan har tidigare arbetat på banverket där han var med och tog fram 
upphandlingsunderlaget för banverkets underhållsupphandling därför har han mycket kunskap 
inom området. 

YITE Alf Karlsson 

En mailintervju genomfördes med Alf Karlsson på YITE. Företaget har arbetat som 
underentreprenör för SvK och var med och räknade på förra avtalet. Dock vann de inget men 
vill gärna vara med och räkna nästa gång om det finns möjlighet. 
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Appendix 2 - Intervjuunderlag  

 
1. Hur skulle ett avtal utformas för att intressera er ännu mer? Beskriv med avseende på: 

 
 Omfattning (hur stora områden) 
 Avtalstid, antal år 
 Incitament (Bonus, kostnadsbesparingar) 
 Tekniska Riktlinjer 
 Finns det andra åtgärder som skulle få er ännu mer intresserade att lämna anbud?  
 Finns det åtgärder i avtalet eller förfrågningsunderlaget som skulle stimulera er 

utveckling och utbildning under avtalstiden?  
 
Jämför gärna med andra kunder, hur fungerar arbetet med dem? 
 
 

2. Gjorde några faktorer i förfrågningsunderlaget er osäkra att lämna anbud? 
 

 Kostsam kalkylering? 
 Bristande kalkylerbarheten med för lite eller irrelevant information? 
 För stort risktagande i ersättningsformen? 
 För stort ansvar i entreprenaden? 
 Behov från er sida att utbilda er på grund av kompetensbrister?  
 Otydlig prekvalificering? 
 Finns det andra åtgärder som skulle kunna öka ert intresse att lämna anbud? 

 
Jämför gärna med andra kunder, hur fungerar arbetet med dem? 
 

 
3. Hur agerade SvK under anbudsräkningen och upphandlingen? 

 
 Den tekniska kompetensen hos SvK? 
 Tydlighet i kravnivåer? 
 Tillgängligheten? 
 Hur kan SvK agera för att underlätta er anbudsräkning inför nästa 

upphandling? 
 
Jämför gärna med andra kunder, hur fungerar arbetet med dem? 
 
 

4. Hur påverkar möjligheten till tilläggsbeställningar ert intresse att lämna anbud? 
 

 Hur kan avtalet bli mer attraktivt med avseende på tilläggsbeställningar? 
 
Jämför gärna med andra kunder, hur fungerar arbetet med dem? 
 
 

5. Hur kan arbetet under avtalsperioden förbättras? 
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 Hur har tidigare överlämningar från andra entreprenörer fungerat? 
 Skulle en grundligare uppföljning av ert arbete motivera er mer? 

o T.ex. mål och mätetal? 
 Kan kommunikationen mellan er och SvK förbättras? 
 Hur kan inrapportering av planerat och utfört arbete förbättras eller göras 

lättare? 
 Hur ser ni på SvK:s krav rörande miljön? 
 Hur ser ni på uppföljningen av miljöfrågor? 
 Hur ser ni på uppföljningen rörande arbetsmiljön på anläggningsplatsen? 

 
 

Jämför gärna med andra kunder, hur fungerar arbetet med dem? 
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Appendix 3 – Intervjuunderlag potentiella entreprenörer 

 
1. Berätta kort om verksamheten och hur er relation till SvK ser ut. 

 
2. Hur skulle ett avtal utformas för att intressera er mer? 

 Omfattning. Idag hela stationer, bättre för er med paket utformade efter teknik, 
till exempel: 

i. Primäranläggning 
ii. Kontrollanläggning 

iii. Tele 
iv. Underhåll kring stationen (Gräsklippning, stängsel, snöröjning) 
v. Beredskap 

vi. HVDC 
vii. AC 

viii. Kabel 
ix. Luftlina 
x. Geografisk uppdelning 

xi. Finns annat område som skulle passa er? 
 Avtalstid, antal år 
 Risktagande (Ersättningsform och entreprenörsform) 
 Incitament (Bonus och kostnadsbesparingar) 
 Hur kan era initiativ, er utveckling av underhållsmetoder och 

underhållshjälpmedel stimuleras av beställaren och hur skulle man kunna ta 
hänsyn till detta i förfrågningsunderlaget? 
 

6. Gör några faktorer i förfrågningsunderlaget er osäkra att lämna anbud? 
 Kostsam kalkylering? 
 Bristande kalkylerbarheten med för lite eller irrelevant information? 
 För stort risktagande i ersättningsformen? 
 För stort ansvar i entreprenaden? 
 Behov från er sida att utbilda er på grund av kompetensbrister?  
 Otydlig prekvalificering? 
 Finns det andra åtgärder som skulle kunna öka ert intresse att lämna anbud? 

 
Jämför gärna med andra kunder, hur fungerar arbetet med dem? 

 
3. Hur skulle SvK kunna agera för att göra det lättare för er vid kalkyleringsarbetet? 

 Den tekniska kompetensen hos SvK? 
 Tydligheten i kravnivåerna? 
 Tillgänglighet? 

 
4. Finns ytterligare faktorer som skulle intressera er att lämna anbud till SvK? Jämför 

gärna med andra beställare. 
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