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Sammanfattning 

Under de senaste åren har 5-7 miljoner ton asfalt tillverkats och lagts ut i Sverige. 

Sammanlagd mängd för kommunala gator, statliga och enskilda vägar uppgår till 

420 000 km, vilket innebär att ca 1 % av Sveriges yta består av asfalterade vägar. Under de 

senaste 20 åren har anläggningsbranschens årliga omsättning fördubblats i Sverige, en 

särskild ökning har setts under de senaste 6-7 åren. Branschen omsätter omkring 4 miljarder 

kronor per år, dessa pengar kommer bland annat från skattebetalarnas fickor. 

Asfaltmarknadsbranschens upphandlingsmetoder har varit ett diskutabelt ämne runt om i 

världen och år 2007 vidtog myndigheterna åtgärder mot kartellbildning vilket ledde till 20-

25% prisnedgångar. 

Syftet med examensarbetet var att göra en geografisk prisjämförelse så att byggbranschen 

lättare ska kunna räkna på asfaltpriser och studera de ingående faktorer som påverkar priset.  

Rapporten utgår från ett typexempel som bygger på att en kommun ska asfaltera en plan på 

10 000 m
2
 som ligger 5 mil ifrån asfaltverket. Typexemplet är framtaget för att få fram 

jämförbara siffror. Resultatet redovisas i stapeldiagram för att förenkla avläsningen. I 

undersökningen hamnade totalkostnaden för beläggning, emulsion, bergmaterial, transport, 

maskin och hantverk mellan 2 150 000 och 3 050 000 kronor. Det kan alltså slå på 900 000 

kronor beroende på region, vilket innebär att priset kan bli 46 % högre för slutkunden. 

Presentation och förklaring av undersökningen gjordes via telefon till företag. Ett 

frågeformulär skickades ut till dem som kunde tänka sig vara med i undersökningen. På 

grund av tidsbegränsning behandlar undersökningen endast Mellan- till Sydsveriges 

asfaltpriser.  
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Summary 

In recent years, 5-7 million tons of asphalt has been produced in Sweden. Total amount of 

municipal streets, state roads and private roads arises to 420 000 km, which means that about 

1 % of the country's area consists of paved roads. The swedish construction industry's annual 

turnover has doubled over the past 20 years, a specific increase has been seen in the last 6-7 

years. The industry has a turnover of approximately 4 billion SEK per year, a substantial 

amount of this money comes from the taxpayers' pockets. 

The asphalt market procurement methods has been a debatable topic around the world. In 

2007, the swedish authorities took action against asphalt cartels which lead to price declines 

of 20-25 %. 

The aim of the thesis was to make a geographic comparison of prices so that the construction 

industry more easily could count on asphalt prices and study the detailed factors that affect 

the price.  

The report is based on a representative example where a municipality wants to pave an 

asphalt surface of 10 000 m
2
, located 50 km from an asphalt plant. The typical example is 

developed to obtain comparable figures and the results are reported in bar graphs. Total cost 

of asphalt, emulsion, aggregate, transportation, engineering and craftsmanship varied 

between 2 150 000 and 3 050 000 SEK. It can differentiate 900 000 SEK depending on the 

region, which means that the price could be 46 % higher for the customer. 

The presentation and explanation of the study was done over the phone to companies. The 

questionnaire was sent out to those who agreed to be included in the survey. Due to time 

limitation the investigation only deals with the asphalt prices in Middle to southern Sweden.  
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Abstract 

5 till 7 miljoner ton asfalt har tillverkats och lagts ut under de senaste åren i Sverige och 

anläggningsbranschens årliga omsättning ligger på ca 4 mljarder kronor per år. Samtidigt har 

asfaltmarknadsbranschens upphandlingsmetoder varit ett diskutabelt ämne runt om i världen. 

Examensarbetet består av en geografisk prisjämförelse av asfalt och studera de ingående 

faktorer som påverkar priset. Intervjuer har gjorts med beläggningsentreprenörer från olika 

företag i Mellan- till Sydsverige. Resultatet påverkas av att reliabiliteten är låg eftersom 

relativt få aktörer har svarat på frågeformuläret, men visar på kraftiga prisskillnader mellan 

olika regioner. Totalkostnaden för beläggning, emulsion, bergmaterial, transport, maskin och 

hantverk skilde nästan 50 % mellan den med lägst och den med högst pris. Det har inte 

framkommit några indikationer på kartellbildning i denna undersökning. 

Nyckelord: Asfalt, asfaltbranschen, beläggning, prisutveckling, prisskillnad.  
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Förord 

Examensarbetet på 15 högskolepoäng skrevs under vårterminen 2014 som en avslutande del 

på vår kandidatexamen. Utbildningen är en högskoleingenjörsutbildning i byggteknik vid 

Linnéuniversitetet i Växjö. 

Arbetet handlar om varför asfaltpriser skiljer sig geografiskt i Sverige och påbörjades efter 

uppdrag av Linnéuniversitetet och en efterfrågan inom byggbranschen. Inspiration och 

kunskap inom området kom bland annat från kursen ’Väg och gatubyggnadsteknik’ och vårt 

intresse för anläggning var stort vilket gjorde att valet av examensarbete kändes självklart. 

Erfarna personer har hjälpt oss på ett yrkesskickligt sätt att göra undersökning möjlig. Vi 

skulle vilja rikta ett stort tack till de involverade företagen. Eftersom undersökningen är 

anonym kommer inga företagsnamn eller kontaktpersoner lämnas ut. Vi vill även tacka 

Anneli Andersson Chan som har varit vår handledare från universitet. 

Växjö, 2014-05-22 

Adam Skoog & Robin Heinmert  
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1. Introduktion 

Asfaltmarknadsbranschens upphandlingsmetoder har varit ett minst sagt 

kontroversiellt ämne runt om i världen. (Siltaoja & Vehkaperä 2009, s.499) uppger 

att det finska asfaltföretaget Lemminkäinen Oyj fick böta 14 miljoner euro år 2007 

för att ha lett en kartellverksamhet på den finländska asfaltmarknaden. Enligt 

(Kamerschen & Morgan 2004, s.673) undersöktes även Alabamas asfaltmarknad i 

USA mellan 1961-1978 för bevis för maskopi mellan företag. Det visade sig att de 

fyra största företagen i landet hade gått ihop i en kartell. 

I juli år 2007 fällde Stockholms tingsrätt ett tiotal företag i asfaltbranschen att 

betala sammanlagt 500 miljoner kronor i konkurrensskadeavgift för överträdelse av 

konkurrenslagen. Detta efter att Konkurrensverket gjort oanmälda besök på ett 

flertal asfaltföretag under hösten 2001 efter misstankar om kartellbildning 

(Konkurrensverket 2007, s.1). Konkurrensverket är en statlig myndighet vars 

uppgift är att se till att företag följer Sveriges konkurrensregler (Konkurrensverket 

2012, s.1). (Lundmark 2013, s.497) beskriver att en kartell är ett flertal företag som 

tillsammans delar upp marknaden och kommer överens om anbudspriser inför 

upphandling. En kartells syfte är alltså att sätta konkurrensen ur spel så att företag 

gemensamt kan bestämma prisnivåer som aldrig är gynnsamma för konsumenterna. 

Konkurrenslagen (Sveriges Rikes Lag 2013, 1970:417) säger följande “Sådana 

avtal mellan företag som har till syfte eller resultat att hindra, begränsa eller 

snedvrida konkurrensen på marknaden på ett märkbart sätt är förbjudna”. 

Enligt (Bhatia 2010, s.5) fanns det tydliga prisnedgångar på asfalt på 20-25 % i 

Sverige och Finland efter att myndigheterna vidtagit åtgärder mot karteller. Om 

karteller fortfarande existerar är i dagsläget oklart men priserna skiljer sig 

fortfarande. 

1.1 Bakgrund 

Enligt (Konkurrensverket 2007, s.6) omsätter svenska asfaltbeläggningsbranschen 

omkring fyra miljarder kronor per år. Pengarna finansierar statliga vägar och 

kommer bland annat från skattebetalarnas fickor (Konkurrensverket 2009, s.2). 

Kostnader i form av transport, råvaror, tillverkning, personarbete, maskin och 

efterfråga är faktorer som påverkar priset för asfaltering av vägar. Dessa kan variera 

av många anledningar (Saxton 2012, s.8-49).  

Enligt byggbranschen finns det idag stora geografiska prisskillnader på asfalt och är 

därför intressant att undersöka närmare var dessa prisskillnader uppstår.  

1.2 Syfte och mål 

Examensarbetets syfte är att undersöka prisskillnader på asfalt genom att ta fram 

konkret statistik och fakta. 

Målet är att det ska bli lättare att göra mer nogranna beräkningar på asfaltsvolymer 

för byggföretagen, att företagen ska känna till vad som ligger till grund för 
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prisskillnaderna. Denna information förväntas kunna gynna byggbranschens 

verksamheter i framtiden. 

1.3 Avgränsningar 

På grund av begränsad tid kommer examensarbetet avgränsas geografisk, endast 

Mellan- till Sydsverige kommer att undersökas. Eftersom stora prisskillnader har 

setts mellan fastlandet och Gotland så kommer Gotland att undersökas.  

Kontakt kommer att ske med ett fåtal asfaltverk från olika regioner. Den svenska 

asfaltmarknaden är en stor marknad som är svår att överblicka till fullo. 

En avgränsning har även gjorts på undersökta asfalttyper. Följande bär- och 

slitlager kommer att undersökas: AG22 B70/100 och ABT16 B70/100.  
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2. Teori 

2.1 Historia 

Gruvarbetare inom asfalt ett vanligt yrke förr i tiden. Asfalt som är ett naturligt 

ämne består utav bitumenblandat stenmaterial som använts som bindemedel och 

tätningsmedel i århundraden. Idén att använda asfalt som vägbeläggning kom från 

André Merian som var en schweizisk ingenjör. Detta efter att han fraktade asfalt 

med häst och vagn på grusiga vägar och spillde stenmaterialet längs vägen. Efter ett 

tag upptäckte Merian att asfalten blev en beläggning på vägen efter att den 

pressades av vagnar. Resultatet blev slätare vägar och mindre spill, samt slitytan på 

vägen förbättrades i hög grad (Brown & Jeff 2013, s.40). 

Enligt (Brown & Jeff 2013, s.40) duplicerade André Merian processen av 

asfaltbelagda gator år 1849 i Val-de-Travers i Schweiz. Paris, Berlin och London 

började strax därefter med asfalterade vägar, medan amerikanerna införde 

materialet senare. År 1876 blev Pennsylvania Avenue i Washington D.C en av de 

första gator med belagd asfalt i USA. Världens första motorväg med 

asfaltbeläggning gjordes 1947 i Portland och fick namnet Maine Turnpike. 

2.2 Allmänt om asfalt 

Enligt (Asfaltskolan 2014, s.1) har ca fem till sju miljoner ton asfalt tillverkats och 

lagts ut i Sverige under de senaste åren. Sammanlagd mängd för kommunala gator, 

statliga och enskilda vägar uppkommer till 420 000 km, vilket innebär att ca 1 % av 

Sveriges yta består av asfalterade vägar. Vägarna behöver renoveras eftersom 

slitlagret på de större vägarna slits utav dubbdäck samt av den höga belastningen. 

En riksväg, Europaväg eller större landsväg behöver nytt slitlager vart sjätte till 

tionde år beroende på trafikmängd. Tiden mellan återgärderna kan uppgå till ca 20 

år för kommunala gator med mindre trafik och lägre hastigheter (Asfaltskolan 

2014, s.1). 

Råvarorna i asfalt är sten, samt en emulsion (bitumen) som är ett bindemedel. 

Råvarorna värms upp och blandas, massan som bildas kallas asfaltmassa. Asfalten 

som läggs ut är 100 % återvinningsbar och har ingen påverkan på den yttre miljön. 

Många anser än idag att asfalt är ett miljöfarligt ämne eftersom stenkolstjära 

används, men redan år 1975 slutade asfalt tillverkas med tjära i Sverige 

(Asfaltskolan 2014, s.1).  

Asfaltbeläggningen består ofta av flera olika lager. Beläggningens första lager 

kallas slitlager, vilket är asfalt som ligger på underliggande asfaltbärlager av grövre 

dimensioner. Asfaltbetong används ofta som slitlager på grund av att 

slitagemotståndet är bättre. Resterande lager är bärlager med olika sorters sten och 

grus (Magnus Ahlcrona 2011, s.1).  

http://www.asfaltskolan.se/Allmantomasfalt.htm


  
 

4 

Adam Skoog & Robin Heinmert 

Asfaltverks placering är oftast nära krossverk där stenmaterial är ordentligt tilltagen 

(Eriksen & Janson 2007, s.10 ). Den vanligaste typen av asfaltverk i Sverige är 

satsblandningsverk (Hamlet & Svensson 2013, s.9). Satsblandningsverk blandar 

asfaltsmassan i satser som vägs upp till 2 500 - 3 500 kg som sedan töms och ny 

massa blandas (Nordiska vägtekniska förbundet 2000, s.41). 

Det finns många risker med att jobba med asfaltbeläggning, det största 

arbetsmiljöproblemet är trafiken. Förr i tiden fanns misstankar om att arbete med 

varm asfalt skulle ge risk för cancer. Dock har ingen studie kunnat påvisa en ökad 

cancerrisk för asfaltarbetare, utan tvärtom att dessa är friskare än medelsvensken 

(Asfaltskolan 2014, s.1). 

2.2.1 Kross 

För att kunna framställa asfaltmassa krävs kross. Kross som är huvudmaterialet i 

asfalten är stenmaterial i olika fraktioner. Dessa bryts loss från bergtäkter med hjälp 

av borrning och sprängning. I en bergtäkt bryts och utvinns berg och mindre 

stenfraktioner för tillverkning av asfalt och betong (Eriksen & Janson 2007, s.7). 

Efter att krosset har brutits från berget samlas det upp och fraktas för att genomgå 

en krossningsprocess. Krossningsprocessen av stenmaterialet sker i flera steg 

eftersom fördelningen på storleken på fraktionerna kan skifta mellan 0-32 mm 

(Nordiska vägtekniska förbundet 2000, s.15). 

För att få öppna en bergtäkt i Sverige krävs tillstånd från länsstyrelsen. Genom att 

placera asfaltverket nära bergtäkten så sparas pengar eftersom många 

transportkostnader fösvinner. Storlek på täkt och var befintliga täkter ligger är 

avgörande faktorer vid etablering (Eriksen & Janson 2007, s.9). 

2.2.2 Bitumen 

Enligt (Nordiska vägtekniska förbundet 2000, s.16) är bitumen en oljebaserad 

substans som används som bindemedel i asfalt. Bitumenet tillverkas genom 

raffineringsprocessen där de lättare fraktionerna (t.ex. bensin och diesel) från tung 

råolja tas bort. Att raffinera råolja innebär att råoljan renas och delas upp beroende 

på kokpunkt. Asfalt består av ca 5-7 % bitumen och 93-95 % stenmaterial. 

I (Helmersson & Nestéus 2013. s, 23) förklaras bitumenets reologi (deformation- 

och flytegenskaper). Det som är unikt med bitumen är att dess styvhet kan skifta 

väldigt mellan högsommar och vinter. Bitumenet påverkas beroende på om det är 

en högtrafikerad väg eller inte, vid köbildningar påverkas vägar av statisk last 

vilket kan vara problematiskt. 

  

http://www.asfaltskolan.se/Allmantomasfalt.htm
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Tröghet 

Tröghet är motståndskraften mot deformation. Vid höga temperaturer eller låga 

lastfrekvenser är det önskvärt att trögheten i bitumenet är hög för att undvika 

spårbildningar i beläggningen. För att förhindra utmattning och termiska sprickor 

vid låg temperatur önskas låg tröghet (Helmersson & Nestéus 2013. s, 23). 

Elasticitet 

Elasticitet är ett materials förmåga att efter deformation gå tillbaka till sin 

ursprungliga struktur genom användning av lagrad energi. Högre elasticitet 

motarbetar spårbildning och utmattningsskador medan mindre elasticitet motverkar 

termiska sprickor (Helmersson & Nestéus 2013. s, 23). 

Skörhet 

Skörhet defineras enligt följande: skador som sker vid låg belastning. Den bör 

reduceras för att öka motståndskraften mot utmattning och termiska sprickor 

(Helmersson & Nestéus 2013. s, 23). 

Bitumenets benämning bestäms från ett penetrationstest som görs för att 

kategorisera bitumensorterna. Penetrationstestet utförs genom att en nål som 

belastas tränger ner i ett bitumenprov och mäter dess hårdhet. 

Penetrationsintrumentet kallas för penetrometer, se Figur 1 (Pavement Interactive 

2007, s.1). 

 

Figur 1: Penetrometer - Penetrationstestsinstrument (Pavement interactive, 2007) 

Processen startar med att värma upp bitumenet till flytande form. Den flytande 

massan hälls sedan ner i en liten behållare som kyls ner till 25 ºC. Behållaren ställs 

därefter under nålen med en last på 100 gram som släpps och erhåller sin kraft i 5 

sekunder. Djupet som nålen penetrerar bitumenet avgör resultatet och representerar 

bitumenets hårdhet. Ju hårdare bitumen, desto styvare och dyrare är det. Till 

exempel om nålen skulle penetrera 85 mm i bitumenblandningen på 5 sekunder 

hamnar den i ett intervall mellan B70/100 som är ett standardintervall på bitumen. 

Detta ger bitumenet benämningen B70/100, talet varierar beroende på asfaltytans 

önskade egenskaper (Pavement Interactive 2007, s.1). 
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2.2.3 Beläggning 

Vid val av asfaltbeläggning på en väg eller plan är det viktigt att definiera vilka 

funktionella egenskaper de ska ha. Hänsyn måste tas till vilka laster som vägen 

eller planen kommer att utsättas för och om de varierar. Till exempel om förmågan 

för beläggningen att hålla emot upprepad hög och tung trafik prioriteras, som för en 

motorväg. Eller om den ska stå emot statiska laster, till exempel en parkeringsplats. 

Om beläggningen ska hålla för cykel- och gångvägar drabbas den inte av slitage av 

dubbdäck och höga laster, det innebär att den beräknade livslängden på asfalten 

kommer vara längre än 20 år. Planen och vägens jämnhet är viktig för användarna, 

särskilt för cykeltrafikanterna. Jämnheten har också en betydelse för 

underhållsarbeten som till exempel snöröjning. Om vägen är ojämn är risken större 

att underlaget blir skadat (Wågberg 2001, s.3-39). 

2.2.4 Asfaltmassor 

I (NCC 2011. s.1) beskrivs asfaltmassors olika kvaliteter och egenskaper. Nedan 

följer vanliga massor: 

Tät asfaltbetong (ABT) 

Har god stabilitet och förhållandevis god nötningsbeständighet. Kan användas som 

slit-, bär- och bindlager på alla sorters vägar. 

Stenrik asfaltbetong (ABS)  

Är en tät massa med mycket god slitstyrka och stabilitetsegenskaper. Tillämpas 

som slitlager på alla sorters vägar.  

Dränerad asfaltbetong (ABD) 

Ger bra stabilitet och används som slitlager där det finns krav på låg bullernivå och 

risk för vattenplaning.  

Asfaltbundet bindlager (ABB) 

Används för att ge ett jämnare underlag och reducera sprickbildning.  

Asfaltgrus (AG) 

Är en sammanblandning av stenmaterial och bitumen i låg halt. Tillämpas som 

bärlager och ger bra stabilitet.  

2.2.5 Kategorier 

I (Asfaltskolan 2009, s.2) beskrivs asfaltkategori som en ekvivalent till kvalitet, där 

A är högst och C lägst som följs av en kod för asfalttypen. Nedan förklaras 

kategorierna: 

 Kategori A (DCC.1---): Används där stora krav ställs på jämn yta och 

hastigheterna är över 70 km/h. Tillämpas på flygfält och motorvägar. 

 Kategori B (DCC.2---): Är det vanligaste kravet och tillämpas på gator och 

p-platser inom tätort. Har lägre krav på sig än kategori A.  
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 Kategori C (DCC.3---): Används när kraven på bärighet och jämnhet är 

låga. Används för till exempel parkvägar och gångytor.  

2.2.6 Tillverkning av asfaltmassa 

Tillverkningen av massan går ut på att anpassa rätt temperatur med tiden för att 

blandningen ska bli homogen och för att undvika onödiga förhårdningar av 

bindemedlet. ABT och AG som är en varmblandad asfaltmassa blandas i sats- eller 

i trumblandningsverk. Utläggningen av dessa asfaltmassor måste ske vid minst 120 

ºC för att kvaliteten inte ska minska. Det innebär att ballasten måste värmas med 

tillräckligt hög temperatur så att den erhåller sin värme till utläggningen och 

packningen är klar. Ballasten måste även värmas så att blandningstemperaturen 

enligt produktstandarden inte överskrids för aktuellt bitumen. En halvvarm 

asfaltmassa som MJOG (Mjukbitumenbundet grus) och MJAG (Mjukgjort 

asfaltgrus) blandas på samma sätt som varmblandad, men kan även blandas i ett 

blandningsverk med anordning för uppvärmning (Alvarez 2006, s.5). 

Tillverkningstemperaturen är inte densamma eftersom halvvarma massor med 

kinematisk viskositet inte bör överskrida 100 ºC. Kinematisk viskositet är hur 

snabbt en vätska sprider sig i förhållande till sin massa om den hälls ut på en plan 

yta (Alvarez 2006, s.5).  

(Alvarez 2006, s.5) definierar kinematisk viskositet v [mm
2
/s] enligt följande 

formel: 

   
 

 
 

( 1 ) 

µ = dynamisk viskositet [Pa∙s] 

ρ = vätskans densitet [kg/m3] 

Här följer ett exempel för hur processen från framtagning av asfaltmassa till 

avlastning på transportfordon kan gå till (Hamlet & Svensson 2013, s.9). 

Obeservera att detta bara är en av många tillverkningsmetoder. Beskrivning utav 

asfaltverket kommer att göras utifrån Figur 2 som summerar modulerna i ett 

satsblandningsverk. 

 

Figur 2: Moduler (Amomatic, 2011) 
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När beställningar kommer in fraktas de bestämda krosset till en så kallad 

kalldoseringsenhet. Den består oftast av 5 fickor där de olika fraktionerna sorteras, 

alltså en ficka per fraktion. Vid tillverkning kan operatören propotionera 

stenmaterialet automatiskt eller manuellt. Beroende på den beställda asfaltmassan 

portionerar kalldoseringsenheten ut exakt önskad kross på ett lutande band. Detta 

kontrolleras med hjälp av ett mätinstrument som är placerad på fickornas 

bottenöppning (Hamlet & Svensson 2013, s.9). 

Stenmaterialet transporteras till en torktrumma och värms upp inför blandning för 

att bli fuktfri. Brännaren i trumman drivs av lättolja, tung olja eller gas. Trumman 

lutar med 4-6 grader mot brännaren och roterar samtidigt 6-9 varv/min. Skovlarna i 

trumman gör att ballasten lyfts och fördelas i brännarens riktning medan rökgaserna 

som bildas rör sig i motsatt riktning. Röken strömmar vidare i en kanal där den sugs 

ut via en fläkt till ett fläkthus. Hasigheten på röken skiftar för att stora patiklar ska 

falla ner i trumman igen. I kanalen styrs röken med styrplåtar för att ändra riktning 

och få de små partiklarna att fall ur gasen. Dessa små patiklar kallas för filler och 

har en kornstorlek på mindre än 0,0063 mm. Fillret transporteras sedan till en 

elevator tillsammans med den uppvärmda ballasten från trumman, den tar 

materialen till blandartornet för siktning (Hamlet & Svensson 2013, s.9).  

Siktningen sker eftersom de olika stenfraktionerna måste portioneras i rätt mängd 

för asfaltmassan. När uppvämningen och siktningen är utförd är stenmaterialet redo 

för blanding av varmasfalt (Hamlet & Svensson 2013, s.10).  

Bindemedlet som tillsätts i asfaltmassan är oftast bitumen. Bitumenet ligger i 

isolerande tankar som håller dess värme tills den pumpas till blandaren. 

Pumpningen sker via ett isolerat rör som tranporterar bindemedlet till en våg för 

dosering (Hamlet & Svensson 2013, s.10).  

Efter doseringen sprutas bitumenet in i blandaren (se Figur 3) tillsammans med den 

siktade ballasten. I blandningen kan även tillsatsmedel som återvinningsmaterial, 

fibrer och kalk ingå. Återvinningsmaterialt är kall siktad ballast som krossats på 

nytt från återanvändning av vägar. Det kan användas både för att kyla ner 

asfaltmassan om den är för varm, samt ersätta det uppvärmda stenmaterialet. 

Återvinningsmaterialet har inte sämre kvalitet än nytillverkad asfaltmassa utan ses 

som en positiv miljöaspekt. Inblanding av fibrer och kalk görs endast vid 

förbättring av asfaltmassans egenskap (Hamlet & Svensson 2013, s.10). 

 

Figur 3: Blandarens arbetsgång (Hamlet & Svensson, 2013) 
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Blandaren är gjord av tålig slitplåt för att klara blandning av stenmaterialet. I botten 

på blandaren sitter två luckor som öppnas och tömmer massan i en vagn som kallas 

’hund’. Luckorna stängs igen och en ny sats förbereds. Längs en så kallad 

’hundbana’ transporteras vagnen till den bestämda fickan där massan töms (Hamlet 

& Svensson 2013, s.10). 

Det brukar finnas upp till 7 massafickor där den blandade asfaltmassan placeras. 

Inte förrän en ficka är helt tom kan ny asfaltmassa lagras. Dessa fickor sitter ca 4 

meter upp i luften för att lastbilar smidigt ska kunna köra under och lastas. Massan 

läggs i isolerande flak där den inte kommer i kontakt med syre, detta för att hålla 

dess värme och kvalitet. När massan är lastad vägs lastbilen för att kontrollera 

massans vikt och körs sedan ut till utläggningsplatsen (Hamlet & Svensson 2013, 

s.11). 

2.4 Transport och lagring  

Transporter av asfalt måste ske i isolerade fordon och silor eftersom asfalten skall 

vara minst 135 ºC när den läggs ut på vägen (Eriksen & Jansson 2007, s.7). Vid 

transport tas ingen större hänsyn till asfaltverk, krossverk eller beläggning utan de 

styrs och beställs decentraliserat (utlokaliserat). Det resulterar att 

transportkapaciteten inte utnyttjas fullt ut och transporter och väntetider blir 

onödigt långa (Eriksen & Jansson 2007, s.1). Enligt (Bowersox et al 2009, s.219) 

gör antal transporter, transportsätt, vikt och avstånd för upphämtning och avlastning 

att transportkostnaderna kan variera kraftigt. (Pavement interactive 2010, s1) 

uppger att det är viktigt att transporterna är planerade på så sätt att lastbilarna inte 

fastnar i trafiken. Transportstopp kan leda till höga transportkostnader och långa 

väntetider för arbetarna. 

Enligt (Bowersox et al 2009, s.219) är det sju faktorer som avgör 

transportkostnader. Ingen av dessa faktorer är helt avgörande men alla påverkar det 

slutgiltliga priset. Följande faktorer gäller: 

 Distans 

 Vikt 

 Densitet 

 Stowability (hur skrymmande och lättlastad lasten är) 

 Hantering 

 Ansvar 

 Marknadsfaktorer 
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Distans 

Transportsträcka är den viktigaste faktorn för transportkostnader. I kostnader för 

transport ingår arbetskraft, bränsle och underhåll. För att spara pengar bör så få 

transporter som möjligt göras, därför lönar det sig ofta att lasta tungt.  

Densitet 

Densitet är ett mått på täthet, massa per volymenhet. Det är inte aktuellt i detta 

fallet eftersom asfaltmassan från olika verk har likvärdig densitet. 

Stowability (skrymmande) 

Stowability avser hur produkten är utformad för att ta så lite transportutrymme som 

möjligt. Denna faktor behöver inte räknas med eftersom volymen på asfaltmassa är 

ungefär densamma. 

Hantering 

Hantering syftar på vilket sätt asfaltmassan lastas och avlastas. I detta fallet har det 

en påverkan på totalkostnaden och bör räknas med, vid dålig hantering kan priserna 

stiga. 

Ansvar  

Ansvar avser de skadekostnader som transporten kan orsaka på produkten. Det är ej 

aktuellt.  

(Marknadsfaktorer) 

Marknadsfaktorer syftar på att utnyttja transportfordonet, även efter avlastning, så 

att det inte körs tomt hela vägen tillbaka till sin ursprungsposition. Vid dålig 

planering kan långa och onödiga transportkostnader tillkomma. Eftersom 

transportfordonen för asfaltmassa är anpassade efter upphettad asfaltmassa kan det 

bli svårt att utnyttja detta. Genom god planering kan transportkostnaderna minska, 

ju kortare resväg desto billigare.  

2.5 Marknad 

(Saxton 2012, s.10) anger att under de senaste 20 åren har anläggningsbranschens 

årliga omsättning nästan fördubblats. Enligt (Saxton 2012, s.27) har en särskild 

ökning har setts under de senaste 6-7 åren. En förklaring till kostnadsökningarna är 

ett ökat pris på insatsvaror såsom dieselolja och bitumen. Enligt (Saxton 2012, 

s.11) utgör ny- och ombyggnation inom anläggning 80-90 % av de totala 

kostnaderna och reperation och underhåll 10-20 %. 
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2.5.1 Funktionssätt 

Enligt (Saxton 2012, s.13) formar följande tre omständigheter marknadsstrukturen 

och påverkar konkurrenssituationen.  

 Höga in- och utträdeshinder 

 Krav på lokal förankring 

 Svaga beställare 

Nedan följer en förklaring av omständigheterna. 

Höga in- och utträdeshinder 

När en marknad har höga in- och uträdeshinder kan de ibland klassificeras som 

naturliga monopol. Detta inträffar på marknader där det behövs stordriftsfördelar 

för att få lönsamhet i verksamheten, eftersom kunderna är för få för att mer än en 

aktör ska uppnå tillräckliga stordriftsfördelar. En prisreglering används ofta för att 

skydda kunderna mot orimliga priser, detta eftersom naturliga monopol oftast inte 

skapar en fungerande konkurrens fullt ut (Saxton 2012, s.14). 

Konkurrensverket har skrivit en utredning om konkurrensproblem i bygg- och 

anläggningsbranschen. Inom anläggningsbranschen är det en stor konkurrensfördel 

att ha tillgång till ballast för betong-, cement- och asfalttillverkning. För att 

möjliggöra detta krävs stora investeringar i både maskiner och anläggningar. En 

krossanläggning och god tillgång av grus- och bergtäkter krävs vid framställning av 

ballast. Investeringskostnaderna är stora och tillståndsprövningarna är tidskrävande 

(Saxton 2012, s.14).  

Företag som inte har råd med asfaltverk och täkter får vända sig till de stora 

konkurrenterna för att få tillgång till dessa insatsvaror. Detta medför att de större 

aktörerna kan missgynna de mindre företagen genom att ta mycket betalt. För att 

vara konkurrenskraftig krävs dyra investeringar i både maskiner och anläggningar, 

detta blir därför ett inträdeshinder (Saxton 2012, s.15).  

Krav på lokal förankring 

Anläggningsverksamheten har krav på lokal förankring eftersom det mesta av 

arbetet sker på plats. Detta medför svårigheter för mindre företag att ta jobb utanför 

sitt geografiska verksamhetsområde. Det är svårt för små företag att expandera 

eftersom det redan i projekteringsfasen finns krav på kontakter, lokal 

administration och lokalkännedom. De höga kostnader som tillkommer när 

arbetskraften följer med till projekt försvårar det ytterliggare för mindre företag. 

Detta innebär extra kostnader för till exempel traktamente och boende, det faktum 

att transportkostnaderna även är höga försvårar det ytterliggare (Saxton 2012, s.15). 

Genom att använda flexibla anställningsformer och hyra/leasa så kan företag öka 

sin flexibilitet. Exempel på flexibla anställningsformer kan vara arbetskraft som är 

inhyrd av bemanningsföretag eller projektanställningar (Saxton 2012, s.46).  
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För att kunna delta i konkurrensen krävs språkkunskaper och kännedom om de 

svenska regelverken vilket kan gör det svårt för utländska aktörer att etablera sig. 

Detta gynnar de stora och kapitalstarka företagen (Saxton 2012, s.15). 

Svaga beställare 

Enligt (Saxton 2012, s.15) kan låg kompetens hos byggherrarna medföra att de 

stora företagen kan bestämma vad som ska efterfrågas och vad priset ska bli. 

Genom att utforma anbudsunderlaget på ett visst sätt går det att försvåra för mindre 

och/eller utländska aktörer att lämna anbud. Enligt (Saxton 2012, s.15) gör följande 

anledningar det svårt för utländska aktörer att ta sig in på den svenska marknaden: 

 Anbudspris går ofta före kvalitet och teknikhöjd 

 Kommunikationsbrist från beställaren 

 Handlingarna är otydliga i fråga om detaljer och ansvar i utförandet 

 Dålig långsiktig planering som klargör vilka objekt som är aktuella senast 

ett år i förväg 

 Svängningar i utbudet mellan åren 

 Sverige har relativt ’små’ projekt 

 Marknaden är styrd av ett fåtal företag med liknande strategier, gemensam 

branschuppfattning och stora kontaktnät.  

 Dubbelbeskattning 

 Andra geografiska förutsättningar gentemot hemlandet 

Marknadens funktionssätt har gjort att endast de stora anläggningsföretagen 

konkurrererar om stora infrastrukturprojekt på nationell nivå. De mindre 

företagen konkurrerar enbart om projekt på lokal och regional nivå (Saxton 

2012, s.16). 

2.5.2 Struktur 

Anläggningsmarknaden domineras fortfarande av ett fåtal stora företag trots 

tillträde av ett flertal svenska och utländska företag. De fem största aktörerna stod 

för 60 % av trafikverkets upphandlade entreprenader år 2009. I resterande delar av 

marknaden återfinns inte denna marknadskoncentration, här står de fem största 

aktörerna för 37 % av totalmarknaden. Koncentrationen av totalmarknaden har 

sjunkit markant under de senaste 20 åren, år 1990 låg siffran på 70 % (Saxton 2012, 

s.20-21).  
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Figur 4 visar marknadskoncentrationen i anläggningsbranschen 1990-2009. CR10 

och CR5 är en summering av marknadsandelarna hos de 10 respektive 5 största 

företagen på marknaden (Saxton 2012, s.22). 

 

Figur 4: ”Marknadskoncentration i anläggningsbranschen 1990-2009” (Saxton, 2012) 

Mellan åren 1995 till 2003 skedde den största minskningen i 

marknadskoncentrationen. Under denna tidsperiod reducerades de offentliga 

anläggningsinvesteringarna kraftigt medan de privata ökade. De stora företagen 

genererar först och främst pengar genom stora infrastrukturprojekt via offentliga 

anläggningsinvesteringar. Marknadsandelar och marknadskoncentrationen minskar 

eftersom de offentliga investeringarnas andel av totalmarknaden minskar (Saxton 

2012, s.22). 

Marknadskoncentrationen är relativt oförändrad över tid för trafikverkets offentliga 

anläggningsinvesteringar. De fyra största företagen har stått för 75 till 85 % av 

trafikverkets upphandlade entreprenader för underhållsbeläggning under många år 

(Saxton 2012, s.22). 

2.5.3 Prisutveckling  

Att få fram ett rättvisande slutkundspris inom anläggningsbranschen är svårt, 

eftersom á-priser (styckpriser) för olika produkter och tjänster bestäms på nytt inför 

varje upphandling. Dessa priser sammanställs dock inte av någon och samlas heller 

inte in systematiskt av Trafikverket (Saxton 2012, s.27).  

Oväntade värderleksförhållanden kan leda till kostnadsökningar ett visst år 

eftersom arbetsgången måste ändras. Resursåtgången för vägbyggen skiljer sig i 

olika delar av landet vilket också kan påverka priserna (Saxton 2012, s.27).  
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Figur 5 visar prisutvecklingen per kilometer för fyrfältväg, motorväg, cykel- och 

gångväg mellan åren 1994-2010. 

 

Figur 5: ”Pris per kilometer väg, inflationsjusterande värde år 2010” (Saxton, 2012) 

”Not: information om kilometerpris för motorväg saknas för år 2001 och 2002” 

Den största orsaken till prisuppgången för motorvägar år 2004 och 2006 kan bero 

på enskilda motorvägsprojekten Södra länken och Götaleden. Priserna för 

fyrfältsvägar och gång-/cykelvägar är jämnare med åren, det kan bero på att dessa 

projekt vanligtvis är mindre och har färre risker och osäkerheter. De har dock 

minskat med mer än 50 % sen 1997, vilket tyder på att slutpriserna minskat med 

tiden (Saxton 2012, s.28).  

Figur 6 nedan visar insatsfaktorernas kostnadsutvecklingen för väg mellan åren 

1990 till 2011.  

 

Figur 6: ”Kostnadsutveckling insatsfaktorer, väg 2011. Bearbetning baserat på trafikverket” (Saxton, 

2012). (Diagrammet är redigerat på så sätt att allt irrelevant har avlägsnats) 
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Kostnader för vägbyggnation har under de senaste 20 åren ökat markant (se Figur 

6). Under tidsperioden 1990-2011 har insatsvaror till vägarbeten stigit med 120 % 

enligt Trafikverkets egna typindex. Vägbeläggning har gjort en kostnadsökning på 

150 % och grundläggande arbeten 80 %. Exempel på grundläggande arbete är 

överbyggnad och trassering (Saxton 2012, s.30). 

Figur 7 nedan visar insatsfaktorernas kostnadsutveckling för vägbyggnad mellan 

åren 1990 till 2009.  

 

Figur 7: ”Kostnadsutveckling insatsfaktorer, vägbygge 2011” (Saxton, 2012). (Diagrammet är 

redigerat på så sätt att allt irrelevant har avlägsnats) 

Figur 7 redovisar de viktigaste arbetsprocesserna från Trafikverkets typindex för 

vägbyggnation. Mellan 1990 och 2009 ökade kostnader för arbetsprocesserna med 

mellan 50 och 150 %. Trafikverkets vägindex ökade under samma tidsperiod med 

ca 80 % (Saxton 2012, s.31). 

Priset på andra insatsfaktorer som material, bränsle och arbetskraft har även 

påverkat kostnadsutvecklingen (Saxton 2012, s.32). 
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Material 

Figur 8 nedan redovisar kostnadsutvecklingen för bitumen och vägmarkering. 

 

Figur 8: ”Kostnadsutveckling insatsfaktorer, material 2011” (Saxton, 2012). (Diagrammet är 

redigerat på så sätt att allt irrelevant har avlägsnats) 

Kraftiga prisökningar för några av de viktigaste materiella insatsfaktorerna 

inträffade under tidsperioden 1990-2009. Kostnaden för bitumen har stigit med 

drygt 200 % fram till 2008, det föll sedan kraftigt 2009 (Saxton 2012, s.32).  

Kraft och bränsle 

Figur 9 nedan redovisar kostnadsutvecklingen för elkraft och bränsle.  

 

Figur 9: ”Kostnadsutveckling insatsfaktorer, kraft och bränsle 2011” (Saxton, 2012). (Diagrammet 

är redigerat på så sätt att allt irrelevant har avlägsnats) 

Kraft och bränsle har haft en kostnadsökning på 200 % mellan 1990 och 2009. 

Även här skedde den största kostnadsökningen efter år 2004, vilket ytterliggare 

förklarar den generella kostnadsutvecklingen (Saxton 2012, s.32).  
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Arbetskraft 

Figur 10 redovisar kostnadsutvecklingen för arbetskraft. 

 

Figur 10: ”Kostnadsutveckling insatsfaktorer, kraft och bränsle 2011” (Saxton, 2012) 

Kostnadsutvecklingen för arbetskraft har ökat mindre än de andra faktorerna, här 

har endast en ökning med 60-70 % skett. Arbetskraft står bara för 20 % av de totala 

produktionskostnaderna, den har därför liten inverkan på den totala 

kostnadsutvecklingen (Saxton 2012, s.33). 

Byggande och anbudspriser 

Figur 11 visar nettotal för byggandet/anbudspriserna vid olika tidsperioder. (Saxton 

2012, s.29) förklarar nettotal på följande sätt: ”Nettotal är saldot mellan andelen 

företag som uppgett ökning respektive minskning av en viss variabel”. 

 

Figur 11: ”Byggande och anbudspriser, faktiskt utfall 1979-2011” (Saxton, 2012) 

Tydliga nedgångar kan ses i samband med lågkonjukturen mellan åren 2001–2004 

och 2007–2009, inga variationer kan ses vid högkonjuktur. 
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Anbudspriserna har följt byggkonjunkturen väl inom bygg- och 

anläggningsbranshen under det senaste 15 åren. Detta har mätts med 

Konjunktursinstitutets konjunkturbarometer, den mäter bland annat ett faktiskt 

utfall och förväntningar i anbudspriser. Under dessa 15 åren har man under 

lågkonjukturen sett att anbudspriserna fallit kraftigare än det faktiska byggandet, 

det ses tydligt år 2010. Även när konjukturen har vänt återhämtas inte priserna helt 

till ursprungsläget (Saxton 2012, s.28). 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis fastslås att kostnadsutvecklingen för arbetsprocesser och 

insatsfaktorerna har ökat med mer än 100 %. Över tid skulle detta leda till att 

marginalerna och lönsamheten blir lägre inom anläggningsbranschen (Saxton 2012, 

s.33).  

2.6 Kartellverksamhet 

Anläggningsbranschen har varit under kontinuerlig bevakning efter att 

Konkurrensverket uttalat sig om att marknadssituationen kunde vara problematisk. 

Branschen har karaktäriserats av att ha haft många små och medelstora företag 

under 80-talet men marknadskoncentrationen ökade på 90-talet (Saxton 2012, s.16).  

En strategisk uppdelning gjordes för att bevara den pågående marknadsstrukturen 

och förhindra mindre men konkurrenskraftiga företag från att expandera. Ett annat 

problem var att det under början av 2000-talet var svårt för utländska företag att ta 

sig in på den svenska anläggningsmarknaden. Detta har i sin tur lett till att redan 

etablerade företag har köpt upp de utländska företagen. Det finns även tecken på att 

det kan vara svårt för utländska företag att efter uppköp komma in på marknaden. 

Det finns fall då hela personalen har lämnat det uppköpta företaget (Saxton 2012, 

s.17) . 

I juli år 2007 fällde Stockholms tingsrätt ett tiotal företag i asfaltbranschen att 

betala sammanlagt 500 miljoner kronor i konkurrensskadeavgift för överträdelse av 

konkurrenslagen (Konkurrensverket 2007, s.1). Detta efter att Konkurrensverket 

gjort oanmälda besök på ett flertal asfaltföretag under hösten 2001 efter misstankar 

om kartellbildning. (Lundmark 2013, s.497) beskriver att en kartell är ett flertal 

företag som tillsammans delar upp marknaden och kommer överens om 

anbudspriser inför upphandling. Dess syfte är att sätta konkurrensen ur spel så att 

företagen kan bestämma prisnivåer. Konkurrenslagen (Sveriges Rikes Lag 1970: 

417) säger följande, ”Sådana avtal mellan företag som har till syfte eller resultat 

att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen på marknaden på ett märkbart 

sätt är förbjudna”. 

Händelseförlopp för svenska asfaltkarteller enligt (Konkurrensverket 2007, s.6-8): 

I september 2001 fick Konkurrensverket besök av före detta anställda inom ett stort 

byggföretag, de berättade att kartellverksamhet pågick på 

asfaltbeläggningsmarknaden. Det var en systematiskt bedriven verksamhet som 

hade pågått under mycket lång tid.  
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I oktober 2001 gjorde Konkurrensverket oanmälda besök, så kallade 

‘gryningsräder’ (oanmälda inspektioner) för att undersöka saken närmare. 

I mars 2003 gjorde Konkurrensverket en stämningsansökan mot elva företag i 

asfaltbranschen. De begärde Stockholms tingsrätt att utdöma företagen på 

sammanlagt 1,6 miljarder kronor i konkurrensskadeavgift för överträdelse av 6 § 

KL. Konkurrensverket hävdade att företagen bedrivit kartellverksamhet från år 

1993 fram till 2001. Överträdelsen omfattar fastställande av priser, anbudsriggning, 

marknadsuppdelning och produktionsbegränsning.  

I december 2005 och januari 2006 anordnades en muntlig planering i Stockholms 

tingsrätt. Syftet var att förenkla den framtida huvudförhandlingen. 

I september 2006 påbörjas huvudförhandlingen i Stockholms tingsrätt. Denna 

pågick drygt 40 rättegångsdagar fram till februari 2007. 

Konkurrensverket krävde tingsrätten att utdöma företagen på sammanlagt 1,2 

miljarder kronor i konkurrensskadeavgift.  

Fortsättning enligt (Konkurrensverket 2014, s.1) 

I juli 2007 fällde Stockholms tingsrätt nio företag att betala 500 miljoner kronor i 

böter för överträdelse av konkurrenslagen.  

I november 2008 inleddes en förhandling i Marknadsdomstolen efter att sex av de 

nio företagen överklagat tingsrättens dom.  

I maj 2009 fälldes fem av företagen som överklagat domen, ett av företagen friades. 

De fem företagen fick betala sammanlagt 277 miljoner kronor i böter efter 

marknadsdomstolens dom. Slutsumman för alla företagen blev sammanlagt ca 500 

miljoner kronor.  
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3. Metod 

För att uppnå syftet med arbetet krävs god förståelse för ämnet. Första steget blir 

därför att söka fakta på internet och i litteratur. Genom att läsa fakta från flera olika 

källor går det att förhindra eventuell vilseledning. 

Undersökningar görs med hjälp av frågeformulär och litteraturstudier. 

Frågeformuläret skickas ut till ett flertal parter som är involverade i branschen. 

Dessa kontaktas med hjälp utav telefonsamtal och mejl. Det kan bli svårt att få fram 

konkret fakta kring priser från företagen eftersom ämnet är väldigt känsligt. 

Frågeformulärets syfte är att få fram siffror på kostnader för transport, råvaror, 

tillverkning, personarbete och maskin. All fakta kommer avslutningsvis 

sammanfattas och granskas, paralleller kommer att dras och slutsatser kommer att 

fastställas. 

Frågeformuläret (Bilaga A) formas efter en så kallad ’intervjuguide’. Det är en mall 

för vad som bör beaktas vid en intervju. Frågeformulärets sammansättning bygger 

på raka och enkla frågor för gynnsamma svar på frågeställningen. 

I (Breakwell et al 2012, s.373) beskrivs vad som ska undvikas vid en intervju enligt 

’intervjuguiden’. Frågorna ska inte: 

 Vara tvetydiga 

 Introducera ett antagande innan frågan ställs 

 Innehålla komplexa ord 

 Vara ledande 

 Innehålla dubbla negationer (Exempel: Stämmer det inte att du inte känner 

till den gamla kartellverksamheten?) 

 Vara övergripande 

Uppföljning görs sedan med ett studiebesök och via telefon. Studiebesöket kommer 

att göras på ett asfaltverk hos ett av Sveriges ledande företag inom 

asfaltmarknaden. 

3.1 Kvantitativ metod 

Arbetet grundar sig först och främst på kvantitativa metoder. Utgångspunkten 

bygger på objektivitet som med hjälp av forskning mäts för att erhålla information 

om verkligheten. Datainsamling och litteraturstudier inom området tas fram och 

statistik analyseras (Nationalencyklopedin 2014, s.1). Statistiken på 

kostnadsskillnaden samlas in genom ett frågeformulär. Stapeldiagram kommer att 

framställas med värdena som sedan kommer att jämföras. Enkätformulärets 

relevans är viktigt för att få mätbara värden. Data samlas in, analyseras, 

sammanställs och diskuteras för att få fram ett resultat. 
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3.2 Kvalitativ metod 

Kvalitativa metoder används i låg utsträckning. De behandlar intresset att beskriva, 

förklara och tolka frågor som rör människors upplevelser och deras syn på 

verkligheten. Kvalitativa studier utgår även från att verkligheten uppfattas på olika 

sätt (Ahrne 2011, s.11). Metoderna kommer ej att användas som underlag vid 

utformning av frågeformuläret eftersom det inte ger svar på det som önskas. De 

kommer enbart att utnyttjas för att få fram en helhetsbeskrivning av det undersökta 

materialet. 

3.3 Urval 

Undersökningen är baserat på ett urval där 2-3 asfaltverk per geografisk zon 

kommer att kontaktas. Urvalet är strategiskt eftersom samma företag kommer att 

kontaktas inom de olika zonerna eftersom företagen jobbar inom samma koncern 

(zonerna beskrivs i genomförandet i kapitel 4).  

Hög validitet och reliabilitet eftersträvas, genom en noggrann förundersökning och 

god planering hoppas detta kunna uppnås. Följande två regler gäller för validitet 

och reliabilitet (Gunnarsson 2002, s.1): 

 Hög reliabilitet garanterar inte hög validitet 

 Hög validitet förutsätter hög reliabilitet 

Enligt (Gunnarsson 2002, s.1) avser validitet att det som ska mätas är relevant i 

sammanhanget. Frågeformuläret är utformat på ett sådant sätt att det ska täcka det 

mest väsentliga. Frågorna är konkreta och raka för att få lättavlästa svar, detta 

motverkar eventuell vilseledning. 

Reliabilitet avser att det som mäts utförs på ett tillförlitligt sätt, ju fler mätningar 

som visar samma resultat desto bättre (Gunnarsson 2002, s.1). Hög reliablitet 

uppnås genom att undersöka flera verk inom samma zon, resultatet är med större 

sannorlikhet mer tillförlitligt då.  
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4. Genomförande 

Innan arbetets start hölls ett möte med handledaren, kontakt skedde sedan parallellt 

under arbetets gång. Tidigt gav handledaren oss god information om vad som 

eftersträvades.  

För att möjliggöra en jämförelse om asfaltpriserna krävdes en stor mängd 

bakgrundsfakta och god kännedom om ämnet. En hel del informationssökande 

gjordes eftersom rapporten främst är en analys av teori och befintliga metoder. 

Informationen hittades i artiklar, vetenskapliga källor och gamla examensarbeten. 

Dessa sammafattades och analyserades för att få fram tillförlitlig fakta. 

Ett frågeformulär (Bilaga A) togs fram utefter litteratursökning. Det var viktigt att 

vara påläst för få frågeformuläret relevant och välformulerat. Formuläret innehöll 

en offert på order med följande förutsättningar: 

 Asfaltera en plan på 10.000 m
2
 

 Sträckan från asfaltverk till plan är 5 mil 

 Följande lager ska läggas ut:  

AG22 B70/100 T=50 mm DCC.21111 Bärlager kategori B 

Det är ett asfaltgruslager med max stenstorlek på 22 mm. Bitumenmängd 

70/100. Tjockleken på lagret är 50 mm och kvalitetskategorin är B 

(beskrivning finns i teoriavsnittet 2.2). 

och: 

ABT16 B70/100 T=40 mm DCC.24111 Slitlager kategori B 

Det är ett tät asfaltbetong med max stenstorlek på 16 mm. Bitumenmängd 

70/100. Tjockleken på lagret är 40 mm och kvalitetskategorin är B 

(beskrivning finns i teoriavsnittet 2.2). 

 Inga hinder eller höjdskillnader på planen 

 Asfaltering sker i augusti månad 

 Slutkunden är en kommun 

Eftersom tiden var begränsad undersöktes bara Mellan- till Sydsverige, arean 

delades i sin tur upp i olika zoner för att begränsa undersökningen. Dessa zoner 

valdes ut strategiskt för att täcka de mest relevanta områdena. De valda zonerna 

följer nedan: 

 Syd 

 Väst 

 Öst 

 Gotland 
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Figur 12 visar zonindelningen. Öland undersöks ej eftersom det inte finns några 

asfaltverk där. 

 

Figur 12: Zonindelning (redigerad utefter: Eriksson Lowe 2014) 

Tre asfaltverk inom varje utvald zon selekterades för att få hög reliablitet, dessa 

verk valdes slumpmässigt. 

Kontakt med företagen skedde via telefon för att se om de ville ingå i 

undersökningen. De som kunde tänka sig att ställa upp fick frågeformuläret skickat 

via mejl. Vid första utskickningen svarade 5 av 14 företag, varav två avböjde 

eftersom de ansåg att uppgifterna var hemliga. Följande frågor fanns med i 

frågeformuläret (se även bilaga A): 

 Vad kostar asfalt per ton, fritt verk? 

 Vad kostar emulsionen och var kommer den ifrån? 

 Hur långt är det ifrån bergtäkt till krossverk 

 Vad kostar bergmaterialet i inköpspris? 

 Vad kostar transporten av bergmaterial till krossverk? 

 Vad kostar transport av krossat bergmaterial till asfaltverk? 

 Vad kostar transport till platsen där asfalteringen sker? 

 Vad för slags transportfordon använder ni er utav? 

 Använder ni er utav inhyrd eller egen transportleverans? 

  



  
 

24 

Adam Skoog & Robin Heinmert 

 Vad har ni för utläggningskostnader? 

o Maskinkostnad? 

o Hantverkskostand? 

Studiebesök 

Fem veckor in i examensarbetet gjordes ett studiebesök på ett asfaltverk tillhörande 

ett av Sveriges ledande företag inom asfaltmarknaden. Där skedde en guidning av 

en anställd som förklarade hur processen gick till från kross till asfaltmassa. 

Studiebesöket resulterade i att förståelsen för hur ett asfaltverk fungerar ökade. 
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5. Resultat och analys 

I detta kapitlet sammanställs och jämförs resultatet från frågeformulären (se Bilaga 

A). Från region Syd och Öst har tre företag vardera svarat, medan det från region 

Väst och Gotland endast inkommit ett svar vardera. Det försvårar därför den 

geografiska undersökningen.  För att förenkla avläsningen har stapeldiagram 

framställts och färgerna från Figur 12 har nyttjats för varje zon. Diagrammen är 

baserade på insamlade värden och inte på egna antaganden. Under varje stapel finns 

en siffra som representerar hur många svar resultatet är baserat på. Antalet svar 

varierar mellan olika parametrar. 

Den streckade delen i staplarna symboliserar standardavvikelser. En objektiv analys 

följer som en förklaring under stapeldiagrammen. 

5.1 Beläggning 

Figur 13 redovisar en prisjämförelse på AG 22 B70/100 DCC.21111 bärlager 

kategori B (förklaring finns i teoriavsnittet 2.2). 

 

Figur 13: Totalkostnaden för AG 22 B70/100 

Priserna för beläggningstypen AG 22 varierar mellan 500 kr/ton i Öst och 840 

kr/ton på Gotland, om man bortser från standardavvikelsen i Öst. Ett av de tre 

svaren i Öst skiljde sig avsevärt, det diffade på 330 kr/ton. De andra två företagen 

angav samma pris, dvs. 500 kr/ton. Några tydliga variationer i Syd kunde inte ses 

förutom för emulsionen, de resterande värdena var likvärdiga. 
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Figur 14 redovisar en prisjämförelse på ABT 16 B70/100 T=40 mm DCC.24111 

slitlager kategori B (förklaring finns i teoriavsnittet 2.2). 

 

Figur 14: Totalkostnaden för ABT 16 B70/100 

Även beläggningstypen ABT 16 är dyrast på Gotland och billigast i Öst, om man 

bortser från standardavvikelsen i Öst.. Precis som för Figur 13 sticker värdet ut från 

ett av företagen i Öst, differensen uppkom till ca 350 kr/ton. Värdena för Syd var 

likvärdiga. 

Figur 15 redovisar totaltpris för beläggning, dvs. summan av AG 22 och ABT 16. 

 

Figur 15: Totalkostnaden för beläggningen 

Det totala priset för beläggning var dyrast på Gotland och billigast i Öst, om man 

bortser från standardavvikelsen i Öst. Priset kan skilja med ca 700 kr/ton. Värdena 

för Syd var likvärdiga. 
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5.2 Emulsion 

Figur 16 redovisar en prisjämförelse på emulsion. 

 

Figur 16: Kostnad för emulsion 

Värdet för syd varierar mellan 3 400 och 5 000 kr/ton. Samtliga företag köper in sin 

emulsion från återförsäljare som är specialiserade inom området. En återförsäljare 

av bitumen (emulsion) kontaktades, de uppgav att de säljer sin produkt för 4 000 

kr/ton, vilket är något lägre än medelvärdet för samtliga priser i denna 

undersökning. 
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5.3 Bergmaterial 

Figur 17 redovisar en prisjämförelse för bergmaterialet kross. 

 

Figur 17: Kostnad för bergmaterial 

Kostnaderna för bergmaterialet skiljer 17,5 kr/ton mellan Öst och Gotland. Priset 

på Gotland avviker från de övriga zonerna eftersom krosset fraktas från fastlandet, 

resterande företag har en bergtäkt i anslutning till asfaltverket. I syd och väst är 

priset endast 10 kronor billigare per ton än Gotland.  

5.4 Transport 

Figur 18 redovisar en prisjämförelse för transport. 

 

Figur 18: Kostnad för transport till utläggning 
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Det finns två olika typer av transportkostnader, en för bergmaterial till asfaltverk 

och en för asfaltmassa till utläggningsplats. Endast på Gotland finns 

transportkostnader för bergmaterial eftersom de inte har en bergtäkt i anslutning till 

asfaltverket vilket resterande företag har. De andra företagen har bara en 

’förflyttningskostnad’ från kross- till asfaltverket, denna utelämnas vid beräkning. 

Trots att transportkostnaden för bergmaterial till asfaltverk tillkommer för Gotland 

är kostnaderna förhållandevis låga. Kostnaderna för frakt av bergmaterial utgör 

nästan hälften av den totala transportkostnaden. Ett svar från Öst sticker ut kraftigt 

mot de andra två, därför har det streckats.  

5.5 Totalkostnad 

Totalkostnad för beläggning, emulsion, bergmaterial, transport, maskin och 

hantverk hamnade någonstans mellan 2 150 000 och 3 050 000 kronor. Det 

varierade alltså 900 000 kronor mellan högst och lägst, vilket innebär att priset kan 

bli 46 % högre för slutkunden. Analysen visar att priset är högst på Gotland och 

lägst i Öst, om man bortser från standardavvikelsen i Öst. 

5.6 Sammanställning 

Som analyserna visar ligger Gotland högst i pris för nästan samtliga parametrar, 

transport är det enda undantaget. För övriga zoner är variationen relativt stor och 

det är svårt att peka ut någon zon som är dyrare eller billigare rent generellt. Ett 

företag från zonen Öst avviker på flera punkter med högre priser. Mellan de tre 

företagen i Syd fanns inga tydliga variationer förutom för emulsion. Eftersom det 

bara finns ett svar från Väst kan inga jämförelser göras. Transportkostnader ligger 

lågt för Gotland trots att transport av bergmaterial tillkommer. Samtliga verk 

använde sig av inhyrd transportleverans från asfaltverk till utläggningsplats. 

Enskilda jämförelser mellan hantverk- respektive maskinkostnader har inte gjorts 

eftersom så få svar erhölls. 
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6. Diskussion och slutsatser 

Jämförelser har gjorts utifrån frågeformulären som skickades ut till företagen. 

Tidigare studier har inte hittats inom området vilket har lett till svårigheter vid 

faktasökningen. Däremot har ett flertal undersökningar gjorts om asfalt, karteller, 

transport, anläggningsmarknad och beläggningstyper. Med dessa som utgångspunkt 

har det mest relevanta inom respektive område analyserats. 

6.1 Metoddiskussion 

Statistiken av asfaltpriserna har jämförts med hjälp av ett frågeformulär i form av 

enkäter som har skickats ut till beläggningsentreprenörerna. Denna metod valdes 

tidigt eftersom den ansågs vara effektivast. För att få företagens förtroende 

presenterades och förklarades uppgiften via telefon. Slutkunden i offerten blev en 

kommun eftersom företagen har olika priser till varandra (dvs man lämnar ett högre 

pris till en konkurrent). En kommun är en neutral kund vilket leder till jämförbara 

priser. Det är dock viktigt att ha i åtanke att priser skiljer sig beroende på vem som 

frågar och även under vilken tid på säsongen frågan ställs. 

Det som hade kunnat gjorts annorlunda är att fler frågeformulär skulle skickats ut 

tidigare. Kontakt via telefon skulle ha skett med fler parter för att få en 

säkerthetsmarginal. De som lät positiva i telefon vid första kontakten antogs svara 

på frågeformuläret. Företagen som av någon anledning inte svarade på formuläret 

skulle kontaktats mer frekvent. Arbetet startade i slutet av mars månad då det är 

högsäsong för beläggningsentreprenörerna, detta kan vara en av anledningarna till 

den dåliga responsen.  

Redan från början skulle det klargjorts att offerten var anonym och inga 

företagsnamn samt personuppgifter skulle offentliggöras. Innan detta förklarades 

var en del misstänksamma eftersom företagen trodde att arbetet utfördes åt en 

konkurrent. Syftet med arbetet var inte att jämföra priserna mellan företagen utan 

att göra en geografisk jämförelse. Detta blev dock svårt när antalet svar var lägre än 

förväntat. 

Enheterna i svaren blev av blandad karaktär då önskad enhet inte framkom i 

frågeformuläret. Utefter kunskap om asfalts densitet kunde siffrorna dock räknas 

om.  

På grund av begränsat med tid undersöktes bara en liten del av marknaden. Den 

svenska asfaltmarknaden är stor och svår att överblicka till fullo. Konsekvenserna 

av detta kan bli att hela asfaltmarknadens faktiska pris inte redovisas och 

överrensstämmer. 

6.2 Resultatdiskussion 

Eftersom resultatet har låg reliabilitet, då få svar har erhållits, är det svårt att 

bedöma om målet har uppnåtts. Tiden har varit en stor orsak till att det önskade 

resultatet ej uppnåddes, men den största orsaken var troligtvis att uppgifterna är 

hemliga. Ett företag sa att uppgifterna innehöll affärskritiskt innehåll, ett annat 
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påstod att det träder mot konkurrenslagen att lämna ut sådana uppgifter. De kunde 

dock inte vidareutveckla sitt påstående. Anledningen till att företag avböjde att 

svara kan bero på flera faktorer. Exempel på sådana är: 

 Uppgifterna är privata 

 Brist på tid, frågeformuläret skickades ut när de var högsäsong för 

beläggningsentreprenörerna 

 Brist på intresse 

En kontaktad återförsäljare av bitumen som ligger i zonen Öst angav att de köper 

sin emulsion från Danmark. Deras kunder är asfaltföretag och priset för varan är 

4 000 kr/ton. Ett av företagen i Syd uppgav att de köper sin emulsion för 

3 400 kr/ton från en återförsäljare i Göteborgsområdet. Företaget i Väst köper sin 

emulsion från samma återförsäljare men för 5 000 kr/ton. Det sistnämnda priset 

verkar mer troligt eftersom alla de andra företagen köper in sin emulsion för 4000 

kr/ton eller mer, priset som företaget i Syd angav känns oprecist och opålitligt.  

Att priset på Gotland är högt kan bero på att konkurrensen och efterfrågan är låg. 

Det kan vara anledningen till att det bara finns ett asfaltverk där. När ett företag har 

monopol på marknaden kan de reglera priserna som de vill, vilket ofta resulterar i 

höga priser. Ett företag från zonen Öst avviker med högre pris på flera punkter, 

orsaken till detta kan vara att oprecisa uppgifter har lämnats, men kan också tyda på 

att prisvariationerna inom en region kan vara stora. 

Priserna kan vara högre i början av säsongen för att täcka kostnader för verket och 

uppnå den vinst som eftersträvas. Efter det kan företagen sänka sina priser för att 

lättare få jobben. Priserna mellan företagen hade kunnat variera ytterliggare 

beroende på när på året de lämnar sina prisuppgifter, resultatet hade därför kunnat 

se annorlunda ut.  

Diverse externa effekter kan ha en påverkan på priset, till exempel olika tillgångar 

av naturresurser, realkapital och arbetskraft.  

Efter det att myndigheterna vidtagit åtgärder mot karteller 2007 sågs tydliga 

prisnedgångar på asfalt på 20-25 % i Sverige och Finland. Och därefter har inga 

sådana prisökningar kunnat påvisas.  
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6.3 Slutsatser 

Det framkom tydligt av undersökningen att det är kraftiga prisskillnader mellan de 

olika zonerna men några pålitliga slutsatser är svåra att dra då reliabiliteten är låg.  

Det är svårt att göra prisjämförelser eftersom priserna kan variera mycket beroende 

på vem som frågar (privatperson, offentlig verksamhet eller företag). Det råder inga 

tvivel om att det är ett känsligt ämne och att de inte gärna delar med sig av priserna. 

Det har inte framkommit några indikationer på kartellbildning i denna 

undersökning, det krävs mycket tid och stora utredningar för att ens möjliggöra en 

bedömning om dess existens. För att få fram exaktare siffror och ett tydligare 

resultat för vad som ligger till grund för de geografiska prisskillnaderna krävs 

vidare undersökningar.  
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Bilaga A : Frågeformulär 

Vi är två studenter från Linneuniversitetet i Växjö som jobbar med ett 

examensarbete som handlar om varför asfaltpriserna skiljer sig geografiskt i 

Sverige. Stickprover kommer göras på olika asfaltverk för att hitta motiv till detta. 

Därför skulle vi uppskatta om vi får en offert på en asfaltsvolym enligt 

förutsättningarna nedan. Examensarbetets mål är att få fram konkret statistik och 

fakta på vad som kan ligga till grund för de märkbara prisskillnaderna.  

Förutsättningar: 

 Asfaltera en plan på 10 000 m
2
 

 Sträckan från asfaltverk till plan är 5 mil 

 Två olika lager:  

DCC.2111 Bärlager kategori B av asfaltgrus vid nybyggnad 

AG 22 B70/100 T=50mm 

och: 

DCC.24111 Slitlager kategori B av tät asfaltbetong vid nybyggnad 

ABT 16 B70/100 T=40mm 

 Inga hinder eller höjdskillnader på planen 

 Asfaltering sker i augusti månad 

 Slutkunden är en kommun 

Frågor för undersökning: 

 Vad kostar asfalt per ton, fritt verk? 

 Vad kostar emulsionen och var kommer den ifrån? 

 Hur långt är det ifrån bergtäkt till krossverk? 

 Vad kostar bergmaterialet i inköpspris? 

 Vad kostar transporten av bergmaterialet till krossverk? 

 Vad kostar transport av krossat bergmaterial till asfaltverk? 

 Vad kostar transport till platsen där asfalteringen sker? 

 Vad för slags transportfordon använder ni er utav? 

 Använder ni er utav inhyrd eller egen transportleverans? 
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 Vad har ni för utläggningskostnader? 

o Maskinkostnad? 

o Hantverkskostand?
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