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I 

 

Sammanfattning 
Enligt Boverkets rapport ”Behov av bostadsbyggande” uppskattar man att det 
behövs ett tillskott av drygt 705 000 nya bostäder fram till 2025. För att minska 
bostadsbristen och för att få fram ett kostnadseffektivt byggsystem har Sveriges 
allmännyttiga bostadsföretag (SABO) upphandlat ramavtalskontrakt med flera 
företag och erbjuder då nyckelfärdiga flerbostadshus i olika kategorier, storlekar 
och prisnivåer. För att underlätta upphandlingen kan bostadshus med ramavtal 
avropas av de kommunala bostadsbolagen. 

SABO beskriver att deras pris ligger tjugofem procent under branschens 
genomsnittliga pris. Ändå har endast 60 av 290 kommunala bostadsbolag (som är 
medlemmar i organisationen) använt sig av det befintliga avtalet. Arbetet åsyftar sig 
till att ta reda på vad som påverkar kommunerna i deras val av upphandlingsform, 
samt ta reda på om ramavtalet erbjuder det billigaste bostadskonceptet marknaden 
har att erhålla. 

De underlag som ligger till grund för arbetet är en enkätundersökning, intervjuer 
och en observerad fallstudie som jämför byggprocessen i ett traditionellt upphandlat 
objekt med ett objekt som upphandlats med ett ramavtal. Intervjuerna har använt sig 
av en halvstrukturerad intervjusform. Arbetet baserar sig på insamlad primärdata 
från enkätundersökningen. 

Resultatet i studien belyser att faktorerna som påverkar kommuner i valet av 
upphandlingsform är flera, det innefattas bl.a. av detaljplan, byggprocess och 
slutkostnad. Den största anledningen som påverkar kommunerna i deras val av 
upphandling är detaljplanen. Enligt resultatet från fallstudien kan det konstateras att 
ramavtalet är billigare, även om det inte är så mycket som 25%. 

För att få fler kommuner att använda SABOs produkter bör bättre produkter som 
inte begränsas av kommunernas särkrav i detaljplanerna tas fram. Attraktiviteten 
och utformningen på produkten bör också förbättras. Det behövs tas fram fler 
produkter som lämpar sig i olika kommuner och demografier. Dessutom bör SABO 
och entreprenadföretagen marknadsföra sig gentemot politiker för att öka 
kunskapen kring ramavtalet och kringgå tjänstemännens inflytande. 

En fortsättning av arbetet skulle göras där det görs en rikstäckande jämförelse 
mellan traditionellt upphandlade objekt och med ramavtals koncept i respektive 
kommun för att dra en generell slutsats om ekonomiska förutsättningar. 
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Summary 
According to Boverkets report "Behov av bostadsbyggande" it is estimated that an 
addition of more than 705,000 new homes are necessary by 2025. As a consequence 
of the housing shortage and the need to produce a cost-effective building system, 
Sveriges allmännyttiga bostadsföretag (SABO) invited construction companies to 
the competition "Kombohus". 

This led to an establishment of procurement contracts with several companies that 
offered several turnkey apartment buildings in different categories, sizes and price 
levels. With these homes a procured contract can be established by the municipal 
housing companies with an existing framework contract. 

Despite SABOs fixed prices which is described to be twenty-five percent below the 
market average, the agreement is not used to the extent that it could be by the 
Swedish municipal housing companies. Only 60 of the 290 municipal housing 
companies that are members of SABO uses or has used the existing framework 
agreement. This work aims to find out what affects the municipalities in their 
choice of contract terms, and to find out if SABO provides the cheapest housing 
concept that the market obtains. 

The basis for the work is a survey, interviews and an observed case study that 
compares the construction process in a traditionally procured item with an item that 
is procured under a framework agreement with SABO. The interviews have been 
using a half-structured interview form. The work is based on primary data collected 
from the survey. 

The results of the study highlight many factors that are affecting municipalities in 
their choice of contract terms, it includes zoning, building processes and the final 
cost. The main reason that is affecting the municipalities in their choice of 
procurement is the zoning. According to the results of our case study it can be 
concluded that the procurement process is faster with the framework agreement and 
that the framework agreement is cheaper. 

Based on the result the writers conclude that SABO and the construction companies 
should work to develop better products that are not limited by the local zoning. The 
attractiveness and the design of the product should also be improved. SABO and 
the construction companies should also develop more products which are suitable in 
various municipalities and demographics. In addition, construction companies and 
SABO should market themselves towards politicians to increase the knowledge 
about the agreement. 
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Abstract 
Enligt Boverkets rapport ”Behov av bostadsbyggande” uppskattar man att det 
behövs ett tillskott av drygt 705 000 nya bostäder fram till 2025. SABO erbjuder 
idag ramavtalet Kombohus som uppges vara tjugofem procent billigare än 
marknadens genomsnittspris på nyproduktion av flerbostadshus, men endast en 
femtedel av medlemsföretagen i organisationen använder sig av SABOs ramavtal. 
Arbetet har i syfte att undersöka vad som påverkar kommunerna i deras val av 
upphandlingsform, samt att ta reda på om Kombohus är det billigaste 
bostadskonceptet som marknaden erbjuder. 
Nyckelord: Ramavtal, Kombohus, Upphandling, Byggprocess, Industriellt 
byggande, SABO. 
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Förord 
Följande examensarbete är sista momentet i Högskoleingenjörsutbildningen inom 
byggteknik vid Linnéuniversitetet. Arbetet har genomförts i samarbete med John 
Svenssons Byggnadsfirma AB under våren 2016. 

Arbetet grundade sig på att vi vill vara med och ta fram lösningar som kan tackla 
bostadsbristen. Efter att undersökt vad vi ville arbeta med landade vi att arbeta med 
JSBs koncept ”Trygga Boendet”, som är först i rangordningen för ramavtalet 
SABO Kombohus Bas. Arbetet åsyftade sig till att undersöka om Kombohus 
verkligen gav de billigaste nyproduktionspriserna på bostäder idag, och vad som 
påverkade kommunerna till att inte välja att bygga Kombohusen. 

Vi vill rikta ett stort tack till vår företagshandledare André Saxbo för ett gott 
samarbete. Vi vill även rikta ett tack till våra handledare Åsa Bolmsvik och Fredrik 
Lindblad som har bidragit stort med deras synvinklar och hjälp. 

Sist men inte mins vill vi passa på att tacka alla de som ställt upp i intervjuerna, och 
till alla dem som svarat på vår enkätundersökning.  

Växjö, 27 Maj 2016 

Ibrahim Buh Gelle 

Stefan Marusic 

Yousif Alhamed 
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1  Introduktion 
Det råder idag bostadsbrist i Sverige (Boverket, 2015). Enligt Boverkets 
rapport ”Behov av bostadsbyggande” uppskattar man att det behövs ett 
tillskott av drygt 705 000 nya bostäder fram till 2025 (Boverket, 2016). 
Produktionskostnaderna på bostadsbyggande bestäms bl.a. av den använda 
tekniken (industriellt eller traditionellt byggande) och av priserna på de 
insatta resurserna (löner, material etc.). Det finns dock andra faktorer så 
som bostadsbrist, konjunktur och normer som har påverkat 
kostnadsutvecklingen i modern tid. Sedan 1990-talet har priset på en 
nyproducerad byggnad mer än fördubblats (SCB, 2011). Den svenska 
nyproduktionskostnaden av bostadsbyggande överskrider den 
genomsnittliga kostnaden inom EU med drygt 65 procent (Eurostat, 2011). 
Detta har i sin tur lett till att hyror ökat och att hyror och 
produktionskostnader följts åt ganska väl även om produktionskostnaderna 
på senare år ökat mer än hyrorna (Boverket, 2015). 

De grupper som generellt sett har svårt att få bostad är ungdomar, äldre 
och flyktingar (Boverket, 2013). Boverket konstaterade i rapporten om 
ungdomars boende att 180 av landets 290 kommuner uppgav att de hade 
bostadsbrist för unga (Boverket, 2013). Samma rapport pekade ut att var 
tredje person i åldersgruppen 20-25 inte än har flyttat hemifrån. Enligt 
Statistiska Centralbyråns prognoser kommer antalet individer över 65 öka 
från dagens 1,6 miljoner till 2,6 miljoner år 2050 (SCB, 2010). Enligt 
Migrationsverkets prognoser kommer antalet beviljade uppehållstillstånd 
till asylsökande att uppgå till drygt 80 000 om året mellan 2015 och 2018 
(Migrationsverket, 2015). Frågan blir på vilket sätt framtida skola, 
äldreomsorg och vård ska bedrivas och hur alternativa boenden bör 
utvecklas för att möta den förändrade befolkningssituationen? 

De allmännyttiga bostadsbolagen runt om i landet har som syfte att ta 
socialt ansvar för bostadsförsörjningen i samhället. De kommunala 
bostadsbolagen, som är en del av allmännyttan, har i uppgift att förvalta 
hyresbostäder, främja bostadsförsörjningen i kommunerna och låta 
hyresgästerna komma till tals i olika bostadsfrågor. För att uppfylla deras 
funktion i samhället har de kommunala bostadsbolagen med sitt 
medlemskap i Sveriges allmännyttiga bostadsföretag (SABO) möjlighet att 
ta del av rådgivning, konsultstöd, nätverk och ramavtal som SABO 
erbjuder. SABOs ramavtal för nybyggnation av byggnader kallade 
”Kombohus” upprättades 2010.  
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1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Som konsekvens av bostadsbristen och för att få fram ett kostnadseffektivt 
byggsystem bjöd Sveriges allmännyttiga bostadsföretag (SABO) 
entreprenadbranschen till tävlingen SABO ”Kombohus”. I uppdraget 
ingick det att upprätta billiga och hållbara hyresrätter var som helst i landet 
till ett fast pris på 12 000 kronor/kvadratmeter exklusive markarbeten, 
anslutningskostnader och mervärdesskatt. Detta ledde till att SABO 
upphandlade kontrakt med flertalet företag som erbjuder nyckelfärdiga 
flerbostadshus i olika kategorier, storlekar och prisnivåer. Dessa 
bostadshus kan i sin tur upphandlas med det befintliga ramavtal av de 
kommunala bostadsbolagen. Flerbostadshusen kan byggas på små 
markområden i syfte till förtätning och enligt SABO är deras 
flerbostadshus tjugofem procent billigare än det genomsnittliga 
marknadspriset (SABO, 2012), även då det enbart byggs enskilda hus.  

Företagen som har upphandlade avtal med konceptet ”Kombohus” 
använder sig av metoden med industriellt byggande. Detta innebär att 
tekniken, organisation och de sociala förhållanden för tillverkning, främst 
fabriksproduktionen är centralt organiserat och där produktionsuppgifterna 
är mekaniserade och inriktar sig på massproduktion (Boverket, 2008). 
Massproduktion av enheter har möjliggjort att företagen kunnat 
tidseffektivisera och därmed sänka kostnaderna på den egna produktionen 
men också och på byggprocessen i sin helhet. På så sätt har 
nyproduktionspriserna kunnat pressas ner. 

Ett av företagen som SABO har ramavtal med upplever att frekvensen av 
användandet av SABOs ramavtal är ett problem i organisationens 
verksamhet, enligt André Saxbo1. Trots SABOs fasta pris som beskrivs 
ligga under branschens genomsnittliga pris, används inte avtalet i den 
utsträckning som det skulle kunna göras av Sveriges kommunala 
bostadsbolag. Endast 60 av 290 kommunala bostadsbolag som är 
medlemmar i SABO använder eller har använt sig av det befintliga avtalet. 
Trots det klagar politiker och representanter för byggindustrierna över 
höga produktionskostnader. Kan ramavtalet som SABO upphandlar med 
vara för låst? Kan det vara så att boendets estetik och attraktivitet inte 
lockar kommunerna? Kan det vara så att vissa kommuner ändå upphandlar 
billigare enligt lagen (1091:2007) om offentlig upphandling (LOU) än de 
kan göra med SABOs upphandlade avtal? Eller kan det vara så att 
kommunerna har olika form av särkrav som gör att SABOs ramavtal inte 
går att använda?  

                                                
 
1 André Saxbo, Försäljningschef JSB, muntligt samlad mars 2016     
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1.2 Mål och Syfte 

Målet är att är ta reda på vad som påverkar kommuner i deras val av 
upphandlingsform. Delmålet är ta reda på hur mycket valet av 
upphandlingsform påverkar slutkostnaden. 

Syftet är att reda ut om SABOs ramavtal erbjuder det billigaste 
nyproduktionspriset av bostadshus på marknaden idag samt att rapporten 
skall kunna användas av SABO för att förbättra sin produkt. 

1.3 Avgränsningar 

Arbetet kommer enbart studera byggprocesser i två industriellt byggda 
byggnader, uppförda av PEAB och JSB. Den ena processen ska vara 
upphandlad byggprocess enligt SABOs ramavtal, den andra ska vara 
upphandlat enligt en traditionell upphandling. Arbetet kommer enbart rikta 
in sig på de kommunala upphandlingsformerna eftersom SABOs 
medlemmar enbart består av kommunala bostadsbolag och inte privata 
byggare.  

 



 

4 
Alhamed, Marusic & Buh Gelle 

2 Teoretiska utgångspunkter 

2.1 Markanvisning 

Karlbro (2007) fastställer att det kommunala planmonopolet är en av de 
viktigaste utgångspunkterna för kommunernas självstyre. Planmonopolet 
ökar kommunernas ansvar för planering av mark och hur det ska bebyggas 
inom kommunen. Genom exploateringsavtal kan kommunerna bestämma 
vilka marker som inte kommunerna har äganderätt till. 

” Med markanvisning menas att kommunen för någon 
byggherres räkning reserverar mark för att denne skall 
genomföra projektet” (Bodström, 1994). 

Markanvisningar kan upprättas på främst tre olika sätt, genom 
direktanvisning, anbudsförfarande eller med en markanvisningstävling. 
Den som erbjuds markanvisningen får teckna ett så kallat 
markanvisningsavtal. Det innebär att det finns möjlighet i framtiden att 
exploatera den mark som kommunen erbjudit. 

Sveriges kommuner äger idag stora markandelar och med det som kallas 
markanvisningar kan kommunerna överlåta marken till byggherren. 
Processen för markanvisning kan sammanfattas enligt Figur 1. Kommunen 
tilldelar mark till en byggherre under en viss period med villkoret att 
byggherren får ensamrätt att förhandla med kommunen om hur 
exploateringen ska genomföras (Karlbro, 2007). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                          Figur 1. Exploateringsprocess. 

Markanvisning  

Planprocessen 

Exploateringsavtal 
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Planprocessen regleras i Plan- och bygglagen (PBL), den åsyftar att 
lokalisera och utforma bebyggelsen så att marken används på ett lämpligt 
sätt. Plan och Bygglagen består i huvudsak av bestämmelser om hur 
kommunerna planlägger mark, vatten osv (Karlbro, 2007). Syftet är att 
pröva om markanvändningen är lämplig och göra en avvägning om 
allmänhetens och enskildas intressen står emot varann. 

Exploateringsavtal innebär att kommunen och byggherren ingår en 
överenskommelse om hur exploateringen ska genomföras. Enligt Karlbro 
(2007) är exploateringsprocessen beroende av två faktorer som har stor 
betydelse för genomförandet av exploateringsprojektet.  
• Ägarförhållanden inom exploateringsområdet: det vill säga, vem äger 

marken, en eller flera aktörer? 
• Byggherrens roll vid upprättandet av detaljplanen: hur mycket är 

personen i fråga med vid planens utformning? 

Genom en mix av dessa två faktorer kan fyra olika typer av genomförande 
identifieras vid en exploateringsprocess, se Tabell 1. 

 
 

Tabell 1. Genomförande av olika exploateringsprocesser. 
 

 BYGGHERREN 
MEDVERKAR INTE I 
DETALJPLANARBETE	

BYGGHERREN OCH 
KOMMUNEN 
ARBETAR 

TILLSAMMANS FRAM 
EN DETALJPLAN	

BYGGHERREN ÄGER 
MARKEN 

FALL 1 FALL 2 

KOMMUNEN ÄGER 
MARKEN 

FALL 3 FALL 4 

 

Fall 1: Byggherren äger marken, men deltar inte i detaljplanarbetet. 

I detta fall saknar markägaren (privat) kompetens för att aktivt delta i 
planprocessen (detaljplan), det leder till att kommunen ansvarar för 
planprocessen på egen hand medan markägaren ges möjlighet att påverka 
genom samråd. Exempelvis kan det handla om en förnyelse och förtätning 
av ett bebyggt området. Initiativet att upprätthålla förändringen kan också 
komma från fastighetsägaren som t.ex. vill bygga eller göra en försäljning 
när planen är genomförd. Eftersom marken ägs av en privat byggherre 
ingås ett exploateringsavtal mellan kommunen och byggherren (Karlbro, 
2007). 
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Fall 2: Byggherren äger marken, men deltar i detaljplanarbetet. 

Enligt Karlbro (2007) finns det två anledningar till att byggherren bör 
samverka aktivt i planprocessen: 

1. Byggherrens medverkan ger en bättre utformning med avseende på 
ekonomi, bebyggelse, m.m. Vid stora och omfattande exploateringar 
kan samverkan underlätta för kommunerna att fastställa de olika krav 
som ställs på bebyggelsens utformning. 

2. Genom att samarbeta kan byggherren påbörja byggandet parallellt 
med planprocessen och det leder till ett snabbare genomförande. 

 
Karlbro (2009) beskriver att markförvaring i plangenomförandet regleras i 
huvudsak av exploateringsavtalet. I avtalet ingår kommunen och 
byggherren i en överenskommelse om hur mark för kollektivtrafik, gator 
och grönområdet överförs till kommunen, samt att byggherren överlåter 
mark för ledningar m.m.  

Fall 3: Kommunen äger marken, men deltar inte i detaljplanarbetet. 

Karlbro (2007) beskriver att kommunalt markägande innebär att 
kommunen är ensam i exploateringen, dock kan initiativet till exploatering 
komma från en potentiell byggherren som är angelägen till att bygga 
bostäder eller lokal/industri. Vedung (1993) anger att i fall 3 kan 
kommunen utföra planen utan att veta vilka önskemål eller krav den 
blivande byggherren har. Kommunen kan dock göra planen flexibel, dvs. 
att kommunen inrättar de minimala krav som ställs på planen men 
samtidigt öppnar för revidering i framtiden om det skulle behövas. 

Bodström (1994) anger att kommunen kan tilldela sin mark till de 
byggherrar de anser vara lämpliga, tex. ett kooperativt bostadsbolag eller 
privat företag. När kommunen och en byggherre kommer överens om 
markanvisningen bekräftas följande med ett markanvisningsavtal. Avtalet 
belyser markförvärv, priset och utformning av bebyggelsen. 

 

Fall 4: Kommunen äger marken, och samarbetar med byggherre med 
detaljplanarbetet. 

Följande fall kan i stort sätt hänvisas till de tre andra fallen, det innebär att 
byggherren är inblandad i planprocessen vid ett tidigt skede. Detta medför 
att planprocessen stämmer överens med fall 2. Markförvärv kan 
genomföras som det beskrevs i fall 3, dock kan markanvisningen urskiljas i 
dessa fall (Karlbro, 2007). När kommunen utsett en byggherre ingår de 
båda parterna i ett markansvisningsavtal. Genom avtalet fördelar 
kommunen och byggherren ansvaret för planering och 
projekteringsarbetet, samt den ekonomiska delen (Bodström, 1994). 
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Enligt Karlbro (2009) har markägandet stor betydelse för 
markexploateringen. Det konstateras i Hanssons (2015) rapport att i fallen 
då kommunen äger sin egen mark så går det snabbare att ta fram 
planprocessen än vad det gör med privatägda marker. Markägandet 
påverkar planläggningsprocessen som i sin tur leder till att det tar längre 
tid för att markexploatera. 

I en annan rapport beskriver Karlbro & Lind (2001) att planprocessens 
tidsåtgång bidragit med höga byggkostnader. Den tidigare regeringen har 
föreslagit en proposition som föreslår att detaljplanekravet begränsas i 
kommunerna (Regeringen , 2014). Sveriges kommuner och landsting 
(SKL) redogör i en rapport att ett tydliggörande av markpolitiken genom 
att kommunerna antar en markpolicy för att öka bostadsbyggandet 
(Sveriges Kommuner och Landsting, 2014). 

2.2 Byggprocesser enligt LOU och LUF 

Byggprocessen består av flertalet skeden som består av planering, 
utveckling och genomförandet av ett byggprojekt. Enligt Stintzing (2005) 
har byggprocessen sin begynnelse i den ursprungliga idéen och sträcker sig 
fram till det att byggnaden skall tas i bruk. Hansson (2015) menar på att 
byggprocessen delas upp i tre stora delprocesser, nämligen projektering, 
produktion och förvaltning, se Figur 2. 

2.2.1 Projekteringsprocessen 

Hansson (2015) beskriver projekteringsprocessen som två delprocesser 
som omfattas av ett initialt skede (förstudie) och ett projekteringsskede, se 
Figur 3. Under det initiala skedet  bestämmer sig beställaren för att göra en 
utredning. Då utreds exempelvis vilka behov som finns i samhället, man 
kartlägger och bedömer kostnader och vilken tidsåtgång som behövs för att 
tillfredsställa samhällsbehovet. Enligt Nordstrand (2007) är det under 
utredningen det bestäms en preliminär budget och tidsplan, därmed 

 

Figur 2. En principiell beskrivning av byggprocessen olika delskedet. 

Projekteringsprocess Produktionsprocess Förvaltningsprocess
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avslutas skedet med ett beslutsunderlag. 
 

 
Figur 3. Den vanligast förekommande delprocesserna i projekteringsprocessen. 

       Programskedet åsyftar enligt Stintzing (2005) till en fördjupning av 
utredningsskedet. Programskedet ser till att projekteringen kompletteras 
med krav på kostnader, genomförandetid, och tillgänglighet som 
byggnadsverksamheten ska uppfylla. Programskedet sammanfattar 
beställarens önskemål samt krav på det framtida byggnadsverket. Vidare 
beslutas ansvarsfördelningen vid byggnation av byggobjektet. 

Projekteringsskedet innehåller flera viktiga delprocesser. Skedet innebär 
att fastställa byggnadens utformning, konstruktionssystem och 
installationssystem på ett sådant sätt att samtliga krav i 
byggnadsprogrammet uppfylls. Arkitekten ritar skisser, som sedan 
färdigställs i systemhandlingarna (Hansson, 2015).  

Huvudhandlingarna är detaljutformade handlingar som är betydelsefulla 
dokument för den kommande byggnaden. Huvudhandlingar används i 
senare skede vid förhandling av hyreskontrakt. Huvudhandlingar omfattar 
situationsplaner (mark, vatten och avlopp m.m.), 
sammanställningsritningar (planer, vyer och fasader m.m.), och 
kostnadskalkyler (Nordstrand, 2007). 

Systemhandlingarna utgör underlag för kommande projektering och ligger 
under huvudhandlingen. Vissa delar av systemhandlingarna kan användas i 
bygglovsansökan. Med detta underlag kan beställaren kontrollera om 
kraven som ställts uppfyllts på ett korrekt sätt (Nordstrand, 2007). 

Bygghandlingarna används av entreprenören som ett detaljutformat 
underlag för produktionen av byggnaden. Dessa handlingar redovisar 
ritningar, beskrivningar och förteckningar m.m. (Stintzing, 2005). 

	

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figur 3: Den vanligast förekommande delprocessen i projekteringsprocessen  
(förutsättning för utförandeentreprenad) 
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Förfrågningsunderlag innehåller den tekniska delen av handlingarna 
såsom ritningar, beskrivningar och den administrativa delen. I vissa fall 
kan det också ingå utredningar (tex. geoteknisk undersökning). 
Dokumentet innehåller ”spelregler ” för framtida upphandlingar och 
entreprenader. Nordstrand (2007) uppger att den ska vara utformad på ett 
entydigt sätt som ska underlätta för anbudsgivaren att upprätta en kalkyl. 
Förfrågningsunderlag kan också variera beroende på vilken 
entreprenadform som beställaren önskar sig.  

2.2.2 Produktionsprocessen 

Produktionsprocessen består av tre delprocesser, anbud, planering och 
genomförande, se Figur 4.Under produktionsprocessen görs det en 
produktionsanpassning för att utformningen ska bli byggbar.  

 
Figur 4. Delprocesser och beslutspunkter i produktionsprocessen. 

Enligt Hansson (2015) granskar beställaren de olika anbuden som lämnas 
in, vilket kallas anbudsprövning. Följande moment genomgår olika 
processer såsom anbudsöppning, anbudsgranskning (komplettering, 
nollställning, förhandling). 

Under planeringsfasen utarbetas produktionstid, kostnad, leverans av 
material, planering för etablering av arbetsplats och organisationsplan för 
att kunna genomföra projektet (Hansson, 2015).  

Enligt Nordstrand (2007) har genomförandet påbörjats när entreprenören 
fastställer planering och resurser för byggprojektet. Under byggdriftsfasen 
genomförs en detaljplanering av olika delmoment och byggnationen. 
Byggentreprenören anskaffar sig erforderliga resurser såsom arbetskraft, 
ledning, material m.m. . Överlämningen sker efter godkänd besiktning 
samt instruktion om hur byggnaden ska skötas. Beställaren har en 
garantiperiod där entreprenören står ansvarig för fel som upptäcks under 
garantitiden. 
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2.2.3 Sammanfattning byggprocessen 

Enligt Hansson (2004) blir byggprocessen effektivare om organisationen är 
samarbetsvillig och om alla parter delar med sig olika erfarenheter från 
tidigare projekt. Det konstateras att olika delprocesser i byggprocessen är 
till viss del beroende av varandra och det kräver att båda parter 
kommunicerar med varandra. Idag finns det flera hjälpmedel, såsom t.ex. 
Building Information Model (BIM) som underlättar informationsutbyte 
mellan olika aktör (Hansson, et al., 2004), se Figur 5 nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  
 

  
 

Figur 5. En schematisk figur som redovisar en sammanfattning 
av byggprocessen. 

 

Vidare fortsätter Hansson (2004)  att beskriva att samverkan, 
kommunikation och ekonomiska incitament ökar möjligheten till att 
förbättra och effektivisera olika delar av byggprocessen. Genom 
effektivare och snabbare processer kan lönsamheten öka i byggbranschen. 
För att uppnå en effektivare byggprocess behövs mer parallella processer, 
det innebär att beställaren måste samordna tydligare mellan olika aktör 
under projekteringen och produktframtagningen (Hansson, et al., 2004).  
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2.2.4 Gränsdragning och ansvarsfördelning enligt SABOs ramavtal  

Nedan illustreras hur ansvarsfördelningen mellan beställaren och 
byggherren ser ut (SABO, 2014). Beställaren står i huvudsak för 
nybyggnadskarta, markundersökningar, grundläggning och markarbeten. 
Entreprenören JSB sköter byggnationen i övrigt. Det mesta av beställarens 
ansvar kan dock beställas mot en ersättning, se Figur 6. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Gränsdragning (ansvarsfördelning) för SABOs  
ramavtal Kombohus Bas (SABO, 2014). 

2.3 Entreprenadform 

Med entreprenad menas åtagandet som syftar till att utföra ett visst arbete 
på en bestämd tid och plats för beställaren. Entreprenadformer reglerar 
ansvarsfördelning mellan beställaren och entreprenören. Beroende på 
vilken entreprenadform som valts kan ett byggprojekt organiseras och 
utföras på olika sätt. Enligt Nordstrand (2007) så är de vanligaste 
entreprenadformerna som förekommer idag i byggbranschen följande: 

• Totalentreprenad 

• Delad entreprenad 

• Generalentreprenad 

Gränsdragningsomdråde	
Utförs	av	

beställare	

Utförs	

av	JSB	
Option	 Anteckning	

1.	Tomt	–	och	nybyggnadskarta	 X	 	 	 	
2.	Grundundersökningar	 X	 	 	 	
3.	Utredningar	pålning,	buller	 X	 	 	 Kan	beställas	mot	ersättning	
4.	Utredningar	radon	 X	 	 	 Kan	beställas	mot	ersättning	
5.	Övriga	utredningar	 X	 	 	 Kan	beställas	mot	ersättning	

6.	Konstruktion	grundplatta	 	 X	
Under	normala	

markförutsättningar	
Under	normala	
markförutsättningar	

7.	Situationsplan	för	bygglov	 	 X	 	 	

8.	Övriga	bygglovshandlingar	 	 X	 	
Ska	ske	i	samråd	med	
beställare	

9.	Energiberäkning	 	 X	 	 	
10.	Bygg,	bygganmälan,	

byggsamråd	
X	 	 	 	

11.	Kontrollplan	 	 X	 	 	
12:	Bas-P	och	Bas-U	 	 X	 	 	
13.	Projektering	yttre	ledningar,	

yttre	VS,	yttre	el,	yttre	

tv/data/tele/,	mark	

X	 	 	 Kan	beställas	mot	ersättning	

14.	Projektering	finplanering	

mark	
X	 	 	 Kan	beställas	mot	ersättning	

15.	Markentreprenad	 X	 	 	 Kan	beställas	mot	ersättning,	
upphandling	enligt	LOU	

16.	Grundläggning	platta	på	

mark	
X	 	 Optionpris	1	

Kan	beställas	mot	ersättning	
enligt	option	1.	

17.	Förråd	och	miljöstation	 X	 	 Optionpris	2	
Kan	beställas	mot	ersättning	
enligt	option	2.	

18.	Alternativt	värmesystem	

med	värmepump	och	

bergvärme.	Inklusive	

projektering	

X	 	 Optionpris	3	 	

19.	Köksfläkt	med	individuell	

imkanal	som	ej	ansluts	till	FTX-

aggregat.	Pris	per	lägenhet	

X	 	 Optionpris	4	
Kan	beställas	mot	ersättning	
enligt	option	4.	

20.	Utökat	IT	med	

fördelningsskåp	och	stjärnnatt.	

Pris	per	våning	

X	 	 Tillval	 Kan	beställas	mot	ersättning	

21.	Inglasning	av	balkonger.	Pris	

per	lägenhet	
X	 	 Tillval	 Kan	beställas	mot	ersättning	

22.	Diskmaskin	från	Siemens.	

Pris	per	lägenhet	
X	 	 Tillval	 Kan	beställas	mot	ersättning	
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2.3.1 Totalentreprenad 

Vid totalentreprenad låter beställaren/byggherren en entreprenör att 
ansvara för projektering och byggandet av byggobjektet. Överlåtande 
innebär att parterna skriver avtal efter anbudsgranskningen som resulterats 
av upphandlingen. Entreprenören engagerar sig i projektet vid ett tidigt 
skede för att utföra projekteringen. En totalentreprenad innebär att 
byggherren definierar de funktioner, standarder och krav i ett enklare 
underlag på den framtida byggnaden. Entreprenören utför själv, eller 
överlåter för egen räkning  den resterande delen av projekteringen för att 
kunna genomföra byggproduktionen (Nordstrand, 2007), se Figur 7. 

Stintzing (2005) konstaterar att i vissa fall kan byggherren ha tagit fram 
delar av projekteringen. Han menar att  byggherren därmed kan vilja delta i 
utformningen, eller i vissa delar av konstruktionsarbetet och materialvalet. 
Vid sådana tillfällen talas det ofta om en styrd totalentreprenör. Detta 
innebär att entreprenören ansvarar för att leverera den funktionella delen 
av arbetet medan beställaren kan vara med och välja några särskilda 
detaljer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 7. Totalentreprenad. 

Totalentreprenörskapet kan också utökas till ett totalåtagande, det innebär 
att entreprenören även blir ansvarig för drift och underhåll under en visstid 
efter projektet är färdigställt. Denna entreprenadform används ofta under 
stora projekt som är avgiftsbelagda t.ex. vid broar (Stintzing, 2005).  

Underentreprenörerna upphandlas i totalentreprenadsform av 
totalentreprenören (som är huvudentreprenören) för att de ska kunna 
projektera inom sitt ansvarsområde i byggnaden. Däremot har 
totalentreprenören ett funktionsansvar som går ut på att det färdiga objektet 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. Totalentreprenad 
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ska uppfylla byggherrens funktionskrav. Detta innebär att att byggnaden 
ska kunna användas för sitt ändamål och ha de egenskaper som är 
erforderliga för brukbarheten (Nordstrand, 2007). 

Samordningsansvaret ligger hos beställaren eftersom de olika 
entreprenörerna inte har ett avtal med varandra. Dock måste allt arbete som 
sker planeras och samordnas. Däremot finns det möjlighet att överföra 
samordningsansvar på en huvudentreprenör som har ett arbetsplatsansvar 
under byggtiden. Kostnader för olika insatser under byggandet regleras i de 
administrativa föreskrifterna i förfrågningsunderlag.    

2.3.2 Delad entreprenad 

Med hjälp av konsulter ansvarar beställaren för att ta fram färdiga 
bygghandlingar under den delade entreprenaden. Bygghandlingarna  ska 
sedermera ingå i förfrågningsunderlaget. Detta innebär att beställaren 
anlitar flera entreprenörer som var och en ansvarar för varsin del i 
byggandet. Ansvarsfördelning preciseras i sin tur i bygghandlingarna. 
Beställaren utför all projektering med hjälp av konsulter, medan olika 
sidoentreprenörer genomför produktionen av objektet med hjälp av 
beställarens underlag (Nordstrand, 2007), se Figur 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 8. Delad entreprenad. 
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gäller samordningsansvaret, som läggs på en huvudentreprenör, som också 
har arbetsplatsansvar under byggtiden. 

2.3.3  Utförandeentreprenad 

Precis som vid delad entreprenad, utförs projekteringen fram till de färdiga 
bygghandlingarna av konsulter på beställarens bekostnad. Däremot vid 
generalentreprenaden sammanställs bara ett förfrågningsunderlag som 
innehåller projektets krav. I denna entreprenadform har beställaren bara en 
part som ingår i avtalet. Byggentreprenören ansvarar för samordning av 
underentreprenörer som generalentreprenören har avtal med (Nordstrand, 
2007), se Figur 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 9. Utförandeentreprenad. 

2.4 Upphandlingsprocessen 

Upphandlingen är det första av tre delmoment i produktionsprocessen 
(anbud, planering och genomförande). Beställaren konkurrensutsätter det 
planerade byggprojektet och olika leverantörer får lämna anbud som 
beställaren sedermera granskar under anbudsprövningen. Det anbud som 
sedan är det mest ekonomiska och kvalitetsmässigt fördelaktiga får 
leverera till beställaren. 
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2.4.1 Lagen om offentlig upphandling 

Vid köp av varor och tjänster från offentliga parter inom EU så är varje 
medlemsstat skyldig att reglera den offentliga upphandlingen på ett sådant 
sätt som uppfyller EU:s upphandlingsdirektiv (Sundstrand, 2010). I 
Sverige görs detta genom bestämmelser i lagen om offentlig upphandling 
(LOU) och i lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, 
transporter och posttjänster (LUF) (Bergman, et al., 2011). Lagen 
(2007:1091) om offentlig upphandling tillämpas av byggentreprenader, 
byggkoncessioner, varor, tjänster och anordnande av projekttävlingar inom 
den offentliga sektorn (Forsberg, 2013). Lagen (2007:1092) om 
upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster 
tillämpas för upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster 
(Forsberg, 2013).  

Tidigare har Arlbjørn & Freytag (2011) dragit slutsatsen att offentlig 
upphandling genomsyras av sex principer: principen om likabehandling, 
icke - diskriminering, ömsesidigt erkännande, proportionalitetsprincipen 
och öppenhetsprincipen. För att upprätthålla konkurrensen betonar Estache 
& Limi (2010) vikten av att mindre entreprenörer lämnar anbud. 
Undersökningar som understryker detta har gjorts av Morand (2012), som 
konstaterar att upphandlande myndigheter bör främja mindre budgivare för 
att skapa nya jobb och för att främja tillväxten.  

2.4.2 Tröskelvärden 

Enligt Sundstrand (2014) så innefattas upphandlingsdirektiven som EU 
använder sig av tröskelvärden som reglerar upphandlingar av kontrakt som 
överstiger de fastställda tröskelvärdena. Tröskelvärdet för 
byggentreprenader idag ligger på 47 758 068 kr (Konkurrensverket, 2016). 
När kontrakten överstiger tröskelvärdena ska antingen öppen, selektiv eller 
förhandlat förfarande användas. Upphandlingar som sker under 
tröskelvärdena omfattas i huvudregel inte under EU-rätten, då kan man 
antingen använda sig av ett direkt eller förenklat förfarande. 

2.4.2.1 Öppen upphandling – över tröskelvärdet 

Ett öppet förfarande enligt 4 kap 1 § LOU innebär en upphandling med 
annonseringsskyldighet i TED med ett skriftligt förfrågningsunderlag där 
alla möjliga och intresserade leverantörer får lämna skriftliga anbud 
(Bergman, et al., 2011). Enligt Sundstrand (2014) så kan den 
upphandlande myndigheten upprätta ett förfrågningsunderlag och 
sedermera annonsera upphandlingen. Krav och kriterier ska anges på 
leverantörerna så att leverantörerna i sin tur ska vara redo för att skicka in 
anbud. När anbuden skickats in väljer den upphandlade myndigheten det 
anbud som är billigast. Förhandling med leverantören får inte ske.   
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2.4.2.2 Selektiv upphandling – över tröskelvärdet 

Enligt Bergman (2011) är en selektiv upphandling ett praktiskt motiverat 
upphandlingsformat som tillämpas inom områden där det finns stora 
redundanta mängder av leverantörer av varor eller tjänster och där det är 
önskvärt att inte behandla för många anbud. Den upphandlade 
myndigheten i EUT respektive TED ska i första steget annonsera ut att 
intresseanmälningar tas emot. För att begränsa antalet anbudsgivare kan 
beställaren t.ex. ställa kriterier på miljömässiga kvalificeringskrav, pris och 
teknisk kapacitet. I det andra steget skickas enligt 11 kap 4 § LOU en 
inbjudan till utvalda leverantörer att inkomna med ett anbud (Bergman, et 
al., 2011). 

2.4.2.3 Förhandlad upphandling – över tröskelvärdet 

När den upphandlade myndigheten står inför särskilda problem så kan 
företag bjudas in till att ansöka om att få delta i en förhandling som tar 
fram vilket företag som på bästa sätt kan lösa problemet. Denna 
upphandling tas i bruk när upphandlingen överstiger EU:s tröskelvärde 
(Werling, 2012). 

1. Anbuden uppfyller inte kraven i en öppen förhandling 

2. När det är svårt att i förväg ange totalpris 

3. Byggentreprenader som saknar vinstintresse 

4. För upphandlingar som är så svåra att genomföra att det är omöjligt 
att i förväg ta fram ett förfrågningsunderlag (Werling, 2012). 

2.4.2.4 Förenklad upphandling – under tröskelvärdet 

I en förenklad upphandling offentliggörs upphandlingen i första steget 
genom att upphandlingen annonseras ut i media eller i en allmänt 
tillgänglig elektronisk databas. I nästa steg får intresserade leverantörer 
skicka ut ett förfrågningsunderlag som ska innehålla ett skriftligt anbud 
som ska ske inom anbudstiden. Efter att anbudstiden gått ut ska beställaren 
ta ställning till vilket anbud som är mest fördelaktig baserat på lägst pris, 
eller det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet (Sundstrand, 2014). 

2.4.2.5 Direkt upphandling – under tröskelvärdet 

Direkt upphandling sker då värdet på upphandlingen är lågt eller om det 
finns specifika anledningar. Direktupphandling innebär inte att man kan 
handla upp direkt med leverantörer, utan den upphandlande myndigheten 
bör begära in offerter från ett lämpligt antal leverantörer (Sundstrand, 
2014). Direktupphandling innebär enligt Sundstrand (2014): 

1. Inga krav på skriftligt förfrågningsunderlag 
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2. En eller flera lämpliga leverantörer får direkta förfrågningar. 

3. Leverantörer kan eventuellt förhandla för att i sin tur anta ett 
anbud.  

2.5 Ramavtal 

2.5.1 Bakgrund ramavtal 

Enligt Sundstrand (2010) är ramavtal ett kontrakt som inte har någon 
fastställd volym till skillnad från ett vanligt upphandlingskontrakt. Både i 
den klassiska sektorn och i försörjningssektorn sker bestämmelser om 
ramavtal men de särskiljer sig från varandra. Redan i den äldre lagen om 
offentlig upphandling (LOU) fanns bestämmelser för ramavtal i 
försörjningssektorerna, vilka i stort sett oförändrat överförts till LUF. För 
den klassiska sektorn har det däremot utförts nya bestämmelser som 
detaljreglerar flera olika typer av ramavtal, dessa återfinns i LOU. 

Den 1 januari 2008 tillämpades bestämmelserna kring ramavtal i LOU, den 
kommer ursprungligen från den lagstiftning som tagits fram i 
Storbritannien. Därifrån har EU upprättat bestämmelser kring ”framework 
contracts” och ”framwork agreements”. Begreppet ”framework contracts” 
avser i Storbritannien ett bindande kontrakt där alla villkor är fastställda 
förutom volymen. Och med begreppet ”framework agreements” åsyftas ett 
kontrakt som inte är bindande, den betraktas mer som parternas 
viljeförklaring som tar hänsyn till köpevillkoren (Sundstrand, 2010). 

Det som skiljer de olika ramavtalen åt är att ramavtal med alla villkor 
fastställda förutom volym s.k. framework contracts, klassas som kontrakt 
enligt LOU. Medan ramavtal utan alla villkor fastställda (framework 
agreements) inte klassas som kontrakt förrän vid själva tilldelningen 
(avrop). Avropen i det senare tillfället är kontrakten (Sundstrand, 2010). 

Sundstrand konstaterar (2010) att oberoende av vilken typ av ramavtal som 
behandlas, är målet att uppfylla transparensprincipen. Syftet är att 
underlätta för leverantörer att lämna in sitt bindande anbud efter att ha 
blivit upplyst om alla villkoren för upphandlingen. Enligt Werling (2011) 
som beskriver syftet med ramavtal är att få stopp på brytande mot 
proportionalitetsprincip, likabehandlings- och öppenhetsprincipen. 
Följande förekom i hög grad av de svenska upphandlarna med den s.k. 
smörgåsbordstekniken, tekniken som var baserad på att avtal tecknades 
med alla leverantörer i en bransch för att sedan fritt välja vem man ville 
handla ifrån.  
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2.5.2 Definition av ramavtal 

”Med ramavtal avses ett avtal som ingås mellan en eller flera 
upphandlande myndigheter eller enheter och en eller flera leverantörer i 
syfte att fastställa villkoren för senare tilldelning av kontrakt under en 
given tidsperiod”. (Forsberg, 2013) 

Löptiden för ramavtalet får längst vara fyra år om det inte finns särskilda 
skäl då undantag kan göras för att tillåta en löptid längre än fyra år. Vid 
undantagsfall kan ett ramavtal ha en maximal löptid på sju år inom 
försvars- och säkerhetsområdet, i LUF finns inga regler som tar hänsyn till 
hur länge ett ramavtal får löpa (Werling, 2012).  

Ett ramavtal kan tecknas genom två huvudsakliga sätt, den ena genom att 
den upphandlande myndigheten i förfrågningsunderlaget uppger en 
rangordning eller genom att varje gång den upphandlande myndigheten ska 
avropa produkten så görs en förnyad konkurrensutsättning (Werling, 
2012).  

2.5.2.1 Gemensamma bestämmelser för alla ramavtal enligt Lagen 
(2007:1091) om offentlig upphandling 

Nedan är gemensamma bestämmelserna för ramavtal listade, följande lyder 
under lagen om offentlig upphandling.  
 

1. Priset av ett ramavtal ska beräknas till det högsta totala priset av alla 
de kontrakt som planeras under ramavtalets löptid 

2. Annonsering och efterannonsering sker ofta av själva ramavtalen 
3. Ramavtal får som längst tecknas över fyra år om inte särskilda skäl 

finns för något annat. 
4. Val av leverantör ska ske baserat på de som erbjuder lägst pris eller 

ekonomiskt mest fördelaktigt anbud 
5. Tilldelning av kontrakt får endast göras mellan upphandlade 

myndigheter och leverantörer som från början är parter i ramavtalet 
(Sundstrand , 2010 ) Beställaren rangordnar leverantörerna. 

6. Varje upphandling via ramavtal som uppgjorts med flera leverantörer 
sker via så kallad förnyad konkurrensutsättning (Konkurrensverket, 
2014) 

2.5.3  Ramavtal med alla villkor fastställda – en leverantör (Singulärt 
ramavtal)  

Ett ramavtal med alla villkor fastställda är ett upphandlingskontrakt och 
utgör kontrakt i LOU:s lagstiftning. Vid avropet skall utnyttjandet av ett 
befintligt upphandlingskontrakt inte vara någon ny upphandling och 
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kraven måste stämma överens med kraven i ramavtalet. Vid den här fasen 
är små justeringar tillåtna förutsatt att de villkor som legat till grund för 
ramavtalet inte får ändras (Sundstrand, 2010). 

2.5.4 Ramavtal med alla villkor fastställda – Flera leverantörer 
(Parallellt ramavtal) 

Ett ramavtal med alla villkor fastställda kan ingås med en eller flera 
leverantörer för att leverera samma vara eller tjänst. Om ramavtalet ingår 
med flera leverantörer får dessa uppgå till minst tre på grund av det kan 
finnas många som uppfyller kraven i ramavtalets förfrågningsunderlag. 
Den ska innehålla villkor i form av rangordning eller annan 
fördelningsnyckel som ser till att fördelningen inträffar på ett opartiskt sätt. 
Bestämmelsen är tillämplig både över och under tröskelvärdena  
(Sunddstrand , 2010). 

2.5.5 Exempel på upphandling med ramavtal 

I följande exempel har ett ramavtal upphandlats genom ett selektivt 
förfarande som innebar att upphandlingen gjordes i två steg. I första steget 
fick kandidaterna (leverantörer) lämna anbud som prövades mot de 
förfrågningsunderlagskrav som ställts av beställaren. De anbudssökande 
som uppfyllde prekvalificeringskraven bjöds in av beställaren att lämna 
anbud, se figur 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. Schematiskt exempel på upphandling. 	
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Därefter kunde beställaren i sin roll som inköpscentral teckna ramavtal 
med de entreprenörer som lämnat in de bästa anbuden. Därefter kan 
medlemsföretagen hos beställaren göra avrop på avtalsobjektet, se Figur 
10. Entreprenadföretagen som ingår i ramavtalsupphandlingen förpliktar 
sig till att leverera nyckelfärdiga kompletteringshus till ett pris som inte 
överstiger en ribba som beställaren satt. 

Den första upphandlingen kan sedermera annonseras. Av de tio stycken 
företagen som visade intresse för att vara med var det sex som lämnade 
anbud och efter evaluering tecknades ramavtal med tre stycken företag 
som följde en rangordning. 

2.5.6 Strategisk anbudsgivning inom offentlig upphandling 

”Strategisk anbudsgivning innefattar alla tillfällen då en 
anbudsgivare försöker utnyttja svagheter eller på annat sätt 
anpassa sig till villkoren i ett förfrågnings-underlag med syfte 
att vinna en offentlig upphandling.” (Lundberg & Pedersen, 
2011) 

En osund strategisk anbudsgivning grundar sig på att leverantören bryter 
mot villkoren eller intentionerna som den upphandlande myndigheten har 
ställt. Följande medför ett sämre slutligt resultat för den upphandlande 
myndigheten. Detta kan innefattas av att man inte levererar varan/tjänster 
eller att leverantörens pris inte blivit det som utlovats. Enligt Lundvall & 
Pedersen (2011) så är faktumet att man inte levererat det man utlovat det 
mest utbredda problemet för statliga respektive kommunala offentliga 
inköpare.  

Den form som upplevs vara mest problematisk är att leverantören inte 
levererar överhuvudtaget. Lundvall & Pedersen (2011) konstaterar 
dessutom att ramavtal som är tecknade med endast en leverantör är de som 
i flest fall inte håller vad de utlovat, se Figur 11. Ramavtal med flera 
leverantörer och rangordningar har också problem, men inte i lika stor 
utsträckning, ramavtal med flera leverantörer och förnyad 
konkurrensutsättning möter dessa problem väldigt sällan. 

Vid offentlig upphandling ger Lundvall & Pedersen (2011) exempel då 
leverantörer lägger ett lägre anbudspris som sedermera kompenseras med 
tilläggsfakturor som inte varit föremål för utvärdering i upphandlingen.  
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Figur 11. När är det vanligast att en anbudsgivare inte håller vad han lovat i upphandlingen vad 
gäller priser och andra villkor? (Lundberg & Pedersen, 2011). 

2.6 Industriellt byggande 

Industriellt byggande är en tillverkningsprocess där produktion, 
administration och försäljning samverkar i en sluten miljö med en 
gemensam utgångspunkt. Endast moment som t.ex. montering och 
komplettering sker på byggarbetsplatsen (Lars Stehn, et al., 2008). 
Principerna för produktionen efterliknas de som finns i bilindustrin, oftast 
benämnt som ”Lean Production” (Gann, 1996). Fler undersökningar kring 
tillämpning av ”Lean Produktion” inom det industriella byggandet har 
utförts, karakteriserat av kontroll, process, organisation och 
produktkoncept som lösningar (Björnfot & Stehn, 2007) och (Höök, 2016). 
På liknande sätt har Nadim och Goulding (2010) undersökt 
industrialiseringen av den europeiska byggsektorn och konkluderat att 
integrationen av fem principer (människor, teknologi, process, produkt och 
marknad) behövs för att öka det industriella byggandet. Enligt Lars Stehn 
(2010) sammanfattas principerna nedan, se även Figur 12. 

1. Planering och kontroll av byggprocessen. Processen är noggrant 
planerat, strukturerat och systematiserat i hela organisationen. 

2. Tillverkningen av prefabricerade delar sker på fabrik.  

3. En standardiserad produkt. Framtagning av en standard produkt 
som tillverkats i ett standardiserat (ofta moduliserat) byggsystem. 

4. En standardiserad process. En process som är standardiserad är 
en process där samtliga delmoment  i arbetet regleras via 
instruktioner och arbetsbeskrivningar.  
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5. En processorienterad organisation med integrering av ia  (supply 
chain). Detta är motsatsen till nutidens organisatoriska struktur på 
byggföretag är reglerad av projektorganisering.  

6. Arkitektonisk utformning som är utformad för en standardiserad 
process. Detta för att enklare kunna anamma principen om 
repetition inom byggsystemets produktion av produkten.  

 

 

Figur 12. Principer för industriellt byggande. 
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3 Metod och genomförande 

3.1 Triangulering, kombinering av kvantitativ och kvalitativ data 

Eftersom undersökningen är omfattande är det till stor fördel att kombinera 
kvantitativ och kvalitativ data i denna studie (Eliasson, 2006). För att täcka 
in olika infallsvinklar och för att få en mer fullständig bild av vad som görs 
kommer en så kallad triangulering att tillämpas (Eliasson, 2006). En 
kvantitativ iakttagelse via enkät kommer att göras för att utläsa statistiska 
mönster som besvarar frågeställningarna. En kvalitativ metod kommer att 
tillämpas för att gå på djupet med att besvara frågeställningarna. En 
fallstudie kommer att göras för att undersöka hela byggprocessen från idé 
till färdig produkt, samt för att undersöka kostnadsskillnader mellan olika 
upphandlingsalternativ. 

3.2 Kvalitativ Metod 

Vid val av kvalitativ metod ska människors upplevelser, kunskap, åsikter, 
tolkningar, erfarenheter och möten vara meningsfulla egenskaper av den 
sociala verkligheten inom området som studeras (Mason, 2002). I korthet 
advocerar en kvalitativ metod för att forskaren ska tolka ”den verkliga 
världen” från subjektet som ska studeras (Filstad, 1970). För att 
detaljstudera och djupdyka kring varför man använder (eller inte) sig av 
avtalet kommer en kvalitativ undersökning att upprättas.  

3.3 Kvantitativ metod 

Det som omfattas i en kvantitativ metod är analys av siffror och 
avancerade matematiska metoder för att analysera numerisk data och 
uppgifter som utgörs av siffror (Eliasson, 2006). En av 
problemformuleringarna i arbetet är varför inte fler kommunala 
bostadsbolag som är medlemmar i SABO nyttjar ramavtalet ”Kombohus”. 
Endast 75 av 300 kommuner använder sig av ramavtalet som SABO 
erbjuder. Huvudmålet med arbetet är att undersöka vad som påverkar 
kommunerna i deras val av upphandling. En kvantitativ metod kommer 
därav att tillämpas. 

3.4 Val av data 

För att besvara syftet och målet i arbetet har tre metoder använts för att få 
ett resultat. 

Enkätundersökningen användes för att få en numerisk indikator på de 
faktorerna som kan påverka kommunerna i deras val av upphandling. 
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Intervjuerna används för att styrka enkätundersökningen samt att hitta svar 
som kan utelämnas i enkätundersökningen. Detta för att få en detaljerad 
överblick över hur SABOs ramavtal påverkar olika kommuner. En 
fallstudie upprättades också för att besvara frågan om SABO erbjuder de 
billigaste nyproduktionspriserna på marknaden idag och för att se hur 
byggprocesserna skiljer sig mellan ett traditionellt upphandlat objekt och 
ett ramavtal från SABO. 

3.4.1 Data 

Arbetet kommer att enbart använda sig av primärdata från enkätformuläret, 
d.v.s. data som studenterna i arbetet själva tagit fram. Enkätformuläret som 
upprättats med Google Sheets, kommer att innehålla så kallade slutna 
frågor. En sluten fråga styr uppgiftsinsamlaren genom att i förväg ange 
svarsalternativ (Eliasson, 2006). Metoden i fråga valdes för att sedermera 
lättare förbereda arbetet med svaren. Nackdelen med följande metod är att 
den som svarar kan tycka sig ha bättre svarsalternativ än just de svar som 
redan angetts. Därför har upphovsmakarna till detta examensarbete valt att 
ytterligare komplettera enkäten med intervjuer som ger noggrannare 
beskrivningar av verkligheten baserat på den demografi som respektive 
bostadsbolag har att arbete med. 

3.4.1.1 Intervjuer 

Arbetet kommer att använda sig av en halvstrukturerad intervjusform 
(djupintervjuer). Denna form av intervjuande väljs för att sedermera kunna 
följa upp med frågor som finns utanför frågeschemat, vilket i sin tur leder 
till att man kan gå på djupet med att besvara de frågeställningar som ställts. 
Djupintervjuerna kommer att göras för att fånga erfarenheter i kommuner 
som redan använder/använt sig av det befintliga avtalet med SABO.  

Intervjuerna kommer undersöka de som använder sig av SABOs ramavtal 
för att täcka upp för avgränsningen i enkäten, där endast de som inte 
använder sig av avtalet undersöks. Intervjuer kommer även göras med de 
som inte använder sig av avtalet, se Bilaga 3. I båda fall kommer följande 
intervjuer att göras för att få en mer grundlig och detaljerad förståelse 
kring hur olika beställare med olika demografiska förutsättningar resonerar 
kring SABOs ramavtal.  

För att göra studien kommer en enkätundersökning att skickas ut, se Bilaga 
1. Att få numeriskt mätbara resultat kommer vara relevant för att ta fram 
underlag för att enklare utläsa statistiska generella mönster som påverkar 
kommunerna i valet av upphandling. Resultatet blir en indikator som tar 
fram en minsta gemensamma nämnare som i sin tur utvinner ett stort antal 
varierande enheter. 
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3.5 Urval, validitet och reabilitet 

Urvalsramen i arbetet är uppbyggt på sådant sätt att ett enkätformulär 
kommer att skickas ut till alla kommuner som inte använder sig av SABOs 
ramavtal ”Kombohus”. Enkäten riktar sig till alla som sitter som 
ordföranden i respektive kommunalt bostadsbolag som erhåller 
medlemskap i SABO. Enkäten skickades till 180 kommuner som inte 
använt sig av avtalet varav 75 svar erhölls, se Bilaga 2. Följande målgrupp 
har valts eftersom dessa personer är den målgrupp som har inflytande och 
möjlighet att påverka och förändra en kommuns attityd/inriktning till att 
bygga bostäder.  

I kommunala bostadsbolag så initieras nybyggnationer och stora satsningar 
av politiker som i sin tur ger tjänstemän i uppdrag att verkställa 
politikernas beslut. Enkäten kommer inte ställas till verkställande 
direktörer (VD). Vd:ns roll i ett kommunalt bostadsbolag är inte att initiera 
nya satsningar, utan dess roll innefattas mer av att leda bolaget till att 
verkställa de beslut som politikerna tagit. I en av intervjuerna kommer 
dock en VD vara med för att bistå en mindre erfaren ordförande med 
komplett information kring varför man har gjort satsningar på Kombohus. 
Dock kommer en intervju göras med en tjänsteman för att få in deras 
synpunkt i helhetsbilden. 

Validiteten åsyftar att undersökningen mäter det frågeställningen 
efterfrågar, reabiliteten handlar om att göra undersökningen så pålitlig som 
möjligt (Eliasson, 2006). Validiteten samt reabiliteten i arbetet kommer att 
styrkas med kvalitativ såväl som kvantitativ data. För att stärka detta har 
klara frågeställningar i frågeformulär och intervjufrågor tidigt utarbetats. 
Skribenterna i arbetet förlitar sig helt på att de som besvarar enkäterna och 
intervjuerna gör det med godaste intentioner. För att uppnå bästa möjliga 
reabilitet har intervjuerna gjorts på plats med tjänstemän och politiker som 
kan styrka reabilitet 

3.6 Genomförande 

Arbetet har genomförts i drygt tio veckor under våren 2016. Till en början 
fastställdes mål och syfte med både handledare från Linnéunversitetet och 
med uppdragsgivaren JSB. Genom kontinuerligt kontakt med 
samarbetsföretaget bestämdes det att ett frågeformulär skulle upprättas och 
att olika intervjuer med kommunerna skulle genomföras, se Figur 13.  
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Figur 13. Schematisk genomförandeplan. 

Undersökningen inleddes med en genomgång av fallstudieobjektet som 
JSB byggde med SABOs ramavtal. Företagsrepresentanten beskrev hur  
byggprocessen gick till med ramavtalet från den dag då kommunen 
bestämde sig för att bygga objektet till överlämnandet av nycklarna.  

Mejl har skickats via partiorganisationerna eller bostadsbolagen. Detta för 
att helt säkerställa att rätt person i mejlutskickningarna nåtts. Uppföljning 
via telefon har dessutom gjorts för att säkerställa att rätt person svarat på 
enkäten. På så sätt kommer validiteten och reabiliteten i arbetet att stärkas. 

Parallellt med enkätutformningen, genomfördes litteraturstudier om 
byggprocessen, ramavtal och upphandlingsformer. De vetenskapliga 
avhandlingarna och andra referenser hittades med hjälp av bibliotekets 
databaser, Google scholar och Diva. Dock har det varit svårt att få fram 
relevanta artiklar som behandlar Kombohuskonceptet. 

I samråd med samarbetsföretaget JSB bestämde gruppen att enkäterna 
skulle skickas styrelseordföranden i kommunala bostadsbolag. På det sättet 
kunde de beslutande organens uppfattning och kunskap om Kombohus 
erhållas. För att komplettera enkäten genomfördes fem intervjuer i olika 
kommuner, där olika synpunkter från både politiker och tjänstemän 
mottogs, se Tabell 2. I tre kommuner har endast styrelseordföranden 
intervjuats medan i de resterande två kommunerna så har tjänstemän 
intervjuats. I en av dessa intervjuer ställdes frågor till både 
styrelseordförande och verkställande direktör (Älmhult). 
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Tabell 2. Vilka som intervjuats i studien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter genomförandet av enkäten och intervjuerna har gruppen bearbetat 
intervju- och enkätresultaten. Med hjälp av statistiska centralbyråns 
databas har gruppen kategoriserat svaren utifrån kommunernas storlek.  

 

 

Kommun 
Använder 
ramavtal 

Använder inte 
ramavtal Uppdrag 

Göteborg  X ORDFÖRANDE 

Kalmar X  ORDFÖRANDE 

Kristianstad X  TJÄNSTEMAN 

Växjö  X 
VICE-

ORDFÖRANDE 

Älmhult X  
VD & 

ORDFÖRANDE 
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4 Objektsbeskrivning och Fallstudie 
Två industriellt byggda objekt har studerats, skillnaden mellan de två 
byggnaderna är att de har upphandlats på olika sätt. Hela processen 
kommer att undersökas från idé till färdig produkt för att tydliggöra 
skillnader mellan de två koncepten. 

4.1 Traditionellt upphandlad byggnad, kvarter Flaket (Kristianstad) 

Det första objektet som kommer att studeras är en traditionellt upphandlad 
byggnad som ligger  i Kristianstad, se Figur 14. 
 

  
  
  
 

 

 

 

 
Figur 14. Kvarteret Flaket. 

Byggnaden har byggts av PEAB. Byggnaden har delvis byggts med 
prefabricerade komponenter. Byggnaderna är tre våningar höga och har 44 
lägenheter totalt. Kvarterets boarea är 3440 m2, se Figur 15. Objektet har 
upphandlats med en traditionell LOU upphandling. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

a) b) 

Figur 15. a) Planritning tre rum med kök 73m2 b) Planritning två rum med kök 67m2. 
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4.2 SABOs Kombohus ramavtal – kvarter Adler (Kristianstad) 

Det andra objektet som skall studeras är ett av alla JSBs projekt som 
omfattas av SABOs ramavtal. Kvarteret består av två stycken 
tvåvåningshus med 16 lägenheter och en boarea på 1059 m2. SABOs 
Kombohusavtal kommer att studeras för att kunna skildra hela processen 
från idéen fram till färdigt koncept, se Figur 16 och 17.  

 
 

Figur 16. Kombohus Bas- kvarter Adler. 

 

Figur 17. Planritning för Kombohus Bas. 
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4.3 Teoretisk uppbyggnad traditionell upphandling 

4.3.1 Förberedande arbete 

I begynnelsen så skapar efterfrågan ett behov av att bygga bostäder. Det 
kommunala bostadsbolaget bestämmer med hjälp av 
stadsbyggnadskontoret var nybyggnationen ska placeras. Sedermera 
undersöks det om det planerade byggets egenskaper eller tomtens periferi 
(omkringliggande byggnader, grannar e.t.c.) tillåts av detaljplanen. Om den 
planerade byggnationen tillåts av detaljplanen så går man vidare, annars 
ändrar man i detaljplanen eller anpassar byggnadens egenskaper så att den 
passar i detaljplanen. Bostadsbolaget upprättar därefter ett lokalprogram 
som innehåller krav på nybyggnationen, som eventuella entreprenörer ska 
uppfylla i upphandlingsfasen. Efter att kraven specificerats så ska alla 
handlingar tas fram, se Teori 2.2.1. Beroende på vilken entreprenadform 
som används kan bostadsbolaget självmant ta fram nödvändiga handlingar 
eller upphandla en arkitektfirma som tar fram det åt dem, se Teori 2.3.  

4.3.2 Byggprocessen efter det förberedande arbetet 

När bostadsbolaget färdigställt handlingarna påbörjas sedan upphandlingen 
med entreprenadföretagen som ska bygga bostadshuset. Beroende på hur 
mycket objektet kostar så kan olika upphandligsförfaranden användas, se 
Teori 2.4.  Det entreprenadföretag som har bäst anbud baserat på ekonomi, 
kvalité och leveranstid vinner upphandlingen och kan sedermera leverera 
byggnaden. Entreprenadformen avgör hur ansvarsfördelningen ser ut 
mellan beställaren och entreprenören, se Teori 2.3. Därefter inleds 
produktionen av objektet. 

4.4 Teoretisk byggprocess enligt SABOs ramavtal 

4.4.1 Förberedande arbete 

I det initiala skedet med Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretags (SABO) 
ramavtal behövs en marknadsanalys upprättas. Marknadsanalysen utreder 
om ramavtalet kan vara ett alternativ som uppfyller de behov för 
målgruppen som medlemsföretaget i SABO har. Sedermera görs en 
ekonomisk bedömning med en kalkylmodell som SABO erbjuder,  
se Figur 18. Utifrån kalkylen kan sedan en bedömning göras på 
investeringens lönsamhet, som i sin tur förankras av styrelsen i 
bostadsföretaget. Därefter tas en grov tidplan fram som redogör när t.ex. 
detaljplanen eller bygglovet kan vara klart. Bedöms det sedan att ett 
projekt finns kontaktas entreprenadföretaget med en skriftlig förfrågan. 
Innan något kontrakt är påskrivet ska byggarbetsplatsens förutsättningar 
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vara klara. Detta innefattar bl.a. detaljplan, nybyggnadskarta, 
grundundersökning, markritning och inmätning av hur tomten ser ut i 
detalj (SABO, 2014).  

 
 

Figur 18. Förberedande arbete innan avrop (SABO, 2014). 

 
Inget planprogram behövs tas fram av beställaren i det initiala skedet 
eftersom ramavtalet redan har fastställt ett färdigt planprogram där 
entreprenadföretaget redan har färdiga underlag på objektet.  

4.4.2 Byggprocessen efter det förberedande arbetet 

I Figur 19 beskrivs processen efter avrop. Om projektet bedöms lönsamt så 
kontaktas entreprenadföretaget för att specificera en starttid. Sedan förs 
diskussioner med byggnadsnämnden och medlemsföretaget emellan om 
projektet. Om byggnadsnämnden ställer sig positivt till projektet så 
påbörjas anpassning av tomt och grundläggningsmetoder. Följande sker i 
konsensus mellan medlemsföretaget och entreprenören. 

Figur 19. Processen för avrop (SABO, 2014). 

När sedan en överenskommelse har gjorts med entreprenören så kontaktas 
SABO för nyttjande samt kopior av ramavtalet (SABO, 2014). 

4.5 Projektering- och produktionsprocess i båda objekten 

4.5.1 Projekteringsprocessen -  kvarteret Flaket 

Kommunen arbetade med att färdigställa detaljplanen under 2010, och den 
vann laga kraft i slutet av februari 2010. Kristianstadbyggen AB (ABK) 
påbörjade första skissen på kvarteret Flaket efter att detaljplanen blivit 
antagen. Därefter togs konsulter in för att att projektera objektet i mitten av 
2011. Förfrågningsunderlaget är daterat till maj 2011, och 
anbudsöppningen inledes i augusti 2011. Bygglovet ansöktes i slutet av 
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april 2011, därefter sattes bygget igång. Beställaren bestämde sig för en 
styrd totalentreprenad, se teori 2.5.12. 

Beställaren var med och arbetade fram projekteringen för att kunna styra 
produktframtagningen, se teori 2.3. Entreprenören Paulsson entreprenad 
aktiebolag (PEAB) stod för att leverera funktionella krav på t.ex. 
konstruktion. Beställaren ABK var med och styrde genom 
rumsbeskrivning och genom val av material och utformning. I detta fall har 
projekteringen varit en samordning mellan beställaren och entreprenören.    

4.5.2 Produktionsprocessen – kvarteret Flaket 

Peab AB som upphandlade med totalentreprenad påbörjade produktionen 
av objektet i November 2011. Markentreprenören G Nilssons Last & 
Planering i Ranseröd AB arbetade med sanering och grundläggning i 12 
veckor.  

När markarbetet slutfördes så började stommen och huskropparna ta form3. 
Husvåningarna färdigställdes på 13 veckor.  

Efter att husvåningarna var klara påbörjades arbete med taket och 
vindsbjälklaget och detta pågick i 37 veckor. Parallellt med detta arbetades 
det med montering av fönster, innerväggar, vitvaror, hissar och 
flytspackling, detta tog ca. 44 veckor 

Parallellt med hela arbetet på gick installationer av El och VVS. Efter att 
mark- och grundarbeten blivit klara färdigställdes resterande byggnation på 
17 månader. 

4.5.3 Projekteringsprocess – kvarter Adler 

Kommunen såg ett behov av bostadsbyggande, sedan initierades en idé om 
att bygga nytt4. När kommunen bestämde sig för att bygga ett Kombohus 
påbörjades en planprocess, där stadsbyggnadskontoret ansvarade för 
planmässiga lämplighetsbedömningar utifrån detaljplanens bestämmelser. 

När stadsbyggnadskontoret gav grönt ljus för nybyggnation, inledde 
bostadsbolaget en process där förslag togs fram till byggnadsnämnden. 
Politikerna beslutade om vilket alternativ som passade bäst baserat på 
ekonomiska och tidsmässiga förutsättningar. Som det beskrevs i teori 
2.4.1, förbereder kommunen t.ex. marknadsbedömning, ekonomiska 

                                                
 

2 Jägenmark, Kristian. Byggnadschef ABK. 2016. Intervju. 2:a maj 
3 Jägenmark, Kristian. Byggnadschef ABK. 2016. Intervju. 2:a maj 
4 André Saxbo, Försäljningschef JSB. Muntligt samlad. Mars 2016 
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förutsättningar och upprättande av en grov tidplan. Efter att kommunen 
angett förutsättningarna kontaktades JSB som är första entreprenadföretag 
i SABOs rangordning.  

Innan det kommunala bostadsbolaget skriver avtal med 
entreprenadföretaget måste det dock finnas en nybyggnadskarta för den 
aktuella tomten, sedermera kan SABOs Kombohus avropas. 

När kommunen och entreprenadföretaget JSB kom överens om 
byggnadsprogrammet sattes projekteringen av projektet igång. I och med 
att JSB hade färdiga handlingar för olika modeller gick projekteringen 
snabbt.  

Det kommunala bostadsbolaget bestämde sig för att överlåta deras del av 
ansvar under gränsdragningen, se teori 2.4.3. Det medförde att JSB åtog 
sig att utföra projektet som totalentreprenad.  

4.5.4 Produktionsprocessen -  kvarter Adler 

Projektet påbörjades med mark- och grundarbete som kommunen 
ansvarade för5. Markentreprenören jobbade med mark- och 
grundläggningsarbeten de första sex veckorna. Efter markarbetet 
påbörjades arbetet med stommen i byggnaden. Byggnaden bestod till 
mesta del av prefabricerad betong. Genom att använda en industriell 
byggmetod uppfördes ett stomsystem under fyra veckors tid, där JSB och 
Lättklinker Betong AB (LKB) levererade stommarna.  

De följande fyra veckorna färdigställdes byggnadernas tak och flytspackel, 
där både JSB och andra underentreprenörer arbetade parallellt.  

Målerientreprenören Sandå arbetade med målning i elva veckor efter att 
tak och flytspacklingen blivit färdig. När måleriet blev klart, inleddes 
stomkompletteringsarbetet de kommande tio veckorna. Tre 
installationsentreprenörer arbetade med el, VVS och ventilation inom 
loppet av nio veckor. 

Slutligen utförde ett flertal underentreprenörer provning under de sista sex 
veckorna, vilket i sin tur ledde till att slutbesiktning av byggnaden 
genomfördes.  

Figur 20 nere sammanfattar produktionsprocessen för de två byggnader 
som JSB byggde. Byggnaden färdigställdes på 35 veckor (drygt 8 
månader). 

                                                
 
5 André Saxbo, Försäljningschef JSB. Muntligt samlad. Mars 2016 
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Figur 20. Produktionsprocess med SABOs ramavtal av 2 st 2-våningshus. 

4.6 Jämförelse  

4.6.1 Projekteringsprocessen 

I det initiala skedet skiljer det sig inte mycket mellan fallstudieobjekten, 
behovet utreds och om det finns ett behov går man vidare med att planera 
arbetet för nybyggnation. Det finns dock skillnader i resterande del av 
projekteringsprocessen, med Kombohus utreds det om konceptets fasta 
egenskaper tillåts med detaljplanens krav. Medan ett traditionellt 
tillvägagångsätt kan anpassa husets egenskaper så att objektet lämpar sig 
till detaljplanen. Detta är en stor fördel med det traditionella 
tillvägagångssättet, då undslipps problem med att exempelvis inte utnyttja 
en hel byggrätt. Fördelen med Kombohus är att om detaljplanen tillåter 
byggnation så går processen snabbare då ett färdigupphandlat objekt redan 
finns som man endast behöver göra ett avrop på. 

Skillnaderna mellan projekteringsprocesserna tydliggörs i Figur 21 och 22. 
Ett traditionellt upphandlat objekt innehåller betydligt fler delmoment, som 
t.ex. lokalprogram, underlag och en upphandling innan ett avrop kan göras. 
Medan ett nyttjande av ramavtalet ”Kombohus” innefattas av att man 
undersöker om marktillgängligheten och detaljplanen tillåter nybyggnation 
med hänsyn till husets egenskaper och utformning. Om detaljplanen och 
markanvisningarna tillåter bygget så behövs bara ett avrop göras för att 
bygga huset. Detta gör att projekteringsprocessen blir snabbare med 
Kombohus ramavtal. 

 

 

 

Figur 21. Projekteringsprocess för ett traditionellt upphandlat objekt. 

 

    Figur 22. Projekteringsprocess för SABOs ramavtal. 
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4.6.2 Produktionsprocessen 

Kombohuset använder sig av en industriell byggmetod som utgår från de 
sex principer som beskrivits i teori 2.8. Ramavtalet möjliggör att objektet 
har en processorienterad organisation som har en standardiserad produkt 
där beställaren har liten möjlighet att påverka utformningen och processen. 
Medan det traditionellt upphandlade objektet är projektorienterad där 
beställaren har mer inflytande i utformningen och processen. Detta innebär 
att entreprenören upprättar en ny organisation vid varje nytt projekt, medan 
Kombohus baserar sig på principen om upprepning.  

Oavsett om delarna i huset tillverkas på fabrik vid en traditionellt 
upphandlad byggprocess, så är det svårt att följa de sex principer som 
innefattas av bl.a. kontroll av byggprocess , en standardiserad produkt, 
standardiserad process och processorienterad organisation. Dessa sex 
principer är nödvändiga för att anamma principen om upprepning. 
Följande gäller såvida beställaren inte har någon åsikt på objektets 
utformning eller egenskaper vid traditionell upphandling. 

I exemplet med Kvarteret Flaket hade beställaren önskemål om att fasaden 
skulle vara i tegel. Kombohus fasad kommer färdig som en delkomponent i 
en färdig vägg som producerats i fabrik. Flaket gick snabbare att bygga per 
kvadratmeter. Dock har inte en resursplan erhållits vilket gör det svårt att 
erhålla ett säkert resultat kring produktionstiden. Flaket byggde 202 
kvm/månad medan Adler byggde 132 kvm/mån. Nedan kan 
produktionskostnaderna ses för Kombohus Bas och det traditionellt 
upphandlade objektet ”Flaket”. Kalkylerna visar att kostnaden för 
PK/BOA är mindre för Kombohus Bas än för Flaket, se Tabell 3. 
Tidsåtgång i kvadratmeter/månad kan också erhållas i kalkylen. 

Tabell 3. Jämförelse av kostnad och tid mellan Adler och Flaket. 

' 

 

 

 

 

 

 

 

 Adler Kombohus Bas - 
RAMAVTAL 

Kvarter 
flaket –TRADITIONELL 

UPPHANDLING 

 Antal lägenheter 16 44 

BOA 1059 3440 

PK inkl moms 26 104 000 91 315 000 

PK/lägenhet inkl moms 1 631 500 2 075 341 

PK/BOA inkl moms 24 661 26 545 

Tid BOA/MÅNAD 132 KVM/MÅN 202 KVM/MÅN 
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5 Resultat 

5.1 Enkätundersökning 

Totalt registrerades 76 svar under tre veckor. Enkäten gick ut till 180 
personer vilket ger en svarsfrekvens på ungefär 42%. Alla frågor fick hög 
svarsfrekvens förutom den fråga som lydde ”Känner ni till att ni har 
möjlighet att påverka byggprocessen som beställare?”. Detta kan bero på 
att frågan inte var obligatorisk i enkätformuläret. I vissa frågor har svaren 
kategoriserats utifrån storleksordning på de olika kommunerna. De tre 
kategorierna är små kommuner (0-20000 invånare), mellanstora kommuner 
(20000 – 50000 invånare) och stora kommuner (>50000 invånare). I Figur 
23 illustreras hur svarsfrekvensen såg ut baserat på de olika kommunernas 
befolkningsmängd. 

 
Figur 23. Svarsfrekvens baserat på kommuners folkmängd. 

 

I Figur 24 erhålls information som illustrerar att en klar majoritet känner 
till SABOs ramavtal, de som känner till SABOs ramavtal motsvarar 63% 
av de tillfrågade i undersökningen. De som inte känner till ramavtalet 
motsvarar hela 24%. Att de kommunala bostadsbolagen inte skulle känna 
till SABOs ramavtal verkar vara ett hinder för att använda sig av 
ramavtalet som SABO erbjuder. Dock kommer det senare visas att andra 
faktorer gör att bostadsbolagen inte använder sig av avtalet. 
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Figur 24.  Svar på hur väl ordföranden i kommunala bostadsbolag känner till SABOs ramavtal. 

 

Av det som kan utläsas i resultatet i Figur 25, så är det fler som upplever att 
SABOs ramavtal är billigare än en traditionell LOU-upphandling. Dock så har 
hela 41% av de tillfrågade som inte använt ramavtalet ingen uppfattning om hur 
kostnadsskillnaderna ser ut. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 25. Hur kostnaderna upplevs med SABOs ramavtal 
 jämfört med en traditionell LOU-upphandling. 

 
 
Figur 26 och 27 redovisar varför inte de tillfrågade kommunerna använt sig 
av ramavtalet ”Kombohus”. I Figur 25 fås en överblick över svaren, där  
kan det utläsas att detaljplanen, attraktiviteten, marktillgängligheten, ej 
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behov och lägenhetsfördelningen/storlek är de största anledningarna till att 
bolagen inte använt sig av ramavtalet. I Figur 26 så har de största och de 
minsta anledningarna till att SABOs ramavtal inte använts kategoriserats i 
två cirkeldiagram. 

 

Figur 26. Varför kommuner inte använder sig av avtalet. 

 

Nedan har de olika svaren över varför kommunerna inte använt sig av 
avtalet kategoriserats utifrån hur stora kommunerna är, se Figur 27. 

 
 

 

 

a)      b)                              
   

Figur 27. a) Varför inte stora kommuner använder sig av ramavtalet b) varför inte mellanstora 
kommuner använder sig av ramavtalet c) varför inte små kommuner använder sig av ramavtalet. 
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Det som kan utläsas från de olika figurerna i Figur 27, är att olika 
demografier har olika förutsättningar eller begränsningar som hindrar dem 
från att bygga.  

För de små kommunerna är det största problemet att det inte finns något 
behov av att bygga nytt. En positiv sak med diagrammet är dock att 18% 
av de tillfrågade småkommunerna är på gång med att bygga Kombohus. 
Det finns två andra faktorer som skiljer de små kommunerna från de andra 
kategorierna. Det ena är att lägenhetsfördelningen och storleken på 
lägenheterna inte är lämpliga. Den andra faktorn är att det inte finns 
kunskap kring varför det inte byggs med Kombohus.  

För de mellanstora kommunerna är detaljplanen och  attraktiviteten på 
byggnaderna de största faktorerna till att man inte använder sig av avtalet, 
se Figur 27. Andra faktorer som avgör är marktillgängligheten och 
särkraven. 

I de största kommunerna är särkrav, attraktiviteten på byggnaden och 
detaljplanen de största orsakerna till att SABOs ramavtal inte brukas. 
Statistiken liknar siffrorna för de mellanstora kommunerna, men särkrav är 
en faktor som har betydligt större inverkan på de stora kommunerna än de 
mellanstora och de minsta kommunerna. 
 
Figur 28 påvisar att det finns lite stöd för att SABO lägger stor börda på 
beställarna vid produktionen av byggnaden. 

Figur 28. Ramavtalets börda på beställaren. 

I det som kan utläsas i svaret på frågan ”Är byggprocessen för låst” så 
svarar 74% att byggprocessen inte upplevs som för låst, se Figur 29. I 
följdfrågan ”känner ni till att ni har möjlighet att påverka byggprocessen 
som beställare” så är svaren betydligt jämnare. Många verkar inte veta om 
att man kan påverka byggprocessen som beställare. 
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I Figur 30 så anger en majoritet av alla kommuner att det inte finns särkrav 
som försvårar byggandet av Kombohus. Dock kan det i Figur 27 visas att 
det skiljer sig baserat på hur stora kommunerna är. De kommuner som 
kategoriseras som ”stora” har betydligt fler särkrav medan de små 
kommunerna inte har några särkrav alls. 

 

Figur 29. a) Är byggprocessen för låst? b) Om ja: Känner ni att ni har möjlighet att påverka 
byggprocessen? 

 

Figur 30. Särkrav i kommuner. 

Nedan kan man se hur mycket de olika kommunerna kommer bygga 
utifrån dess storlek. Hela 71% av de tillfrågade kommunerna kommer 
bygga maximalt 500 bostäder, se Figur 31. 
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I Figur 32 kan resultatet för hur mycket kommuner planerar att bygga i 
framtiden erhållas. Resultatet har denna gång delats upp i två kategorier. 
Ena kategorien innehåller bara små kommuner, och den andra innehåller 
de stora och de mellanstora i samma graf. I de små kommunerna är inte 
bostadsbehovet stort, hela 100% har svarat att man endast kommer bygga 
mellan 0-500 bostäder. Detta har lett till att ramavtalet med SABO inte 
behövt nyttjas.  

 
 

 

 

 

   

a)                                                                                              b) 
 
Figur 32. a) Hur mycket kommer ni att bygga kommande 10 åren?  
b) Hur mycket kommer ni att bygga kommande 10 åren?(små kommuner) 
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Figur 31. Hur mycket bostäder som 
planeras att byggas de kommande tio åren. 
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5.2 Intervjuer 

5.2.1 Marktillgänglighet och detaljplanens begränsningar 

Om företagets styrelse bestämt sig för att initiera en undersökning kring 
Kombohusets lämplighet, så är marktillgängligheten och detaljplanen i 
respektive kommun den första etapp bostadsbolagen behöver behandla. Att 
ha mark tillgänglig är den största förutsättningen för att kommunen ska ha 
möjlighet till att göra avrop, medan detaljplanen reglerar byggnadens 
innehåll och egenskaper av bostäderna på den befintliga marken 
(Bodström, 1994). 

5.2.1.1 De som har avtalet 

Under intervjun med Älmhult bedöms det att detaljplanen och 
marktillgängligheten inte försvårat Kombohusens möjligheter6.   

I Kristianstad har detaljplanens krav på gestaltning satt stopp för en 
byggnad i centrala Kristianstad7. Att anpassa sin byggnad efter 
detaljplanen är ett problem då Kombohusen tappar sin enkelhet med att 
bara behöva göra ett avrop för att bygga byggnaden. Då uppfattas det som 
krångligt att gå in i detaljplanen för att göra ändringar.  

Kalmar har hittat tillgänglig mark och det uppges att detaljplanen inte 
hindrar Kombohus från att upprättas. Det som sedermera uppgavs var att 
bolaget begränsas av externa faktorer som t.ex. att det ofta under 
markarbeten hittas arkeologiska fynd som försenar markarbetet8. Det 
bedöms även att eftersom Kombohus är ett standardhus, så kan inte hela 
byggrätten utnyttjas. Bolaget förstår dock att konceptet inte kan passa alla 
utifrån konceptets standardiserade egenskap. 

5.2.1.2 De som inte har avtalet 

I Växjö upplevs det att det finns god planberedskap och att det finns gott 
om mark för att bygga 9. I staden arbetas det med förtätning och det 
upplevs att i de byggrätter som man velat bygga på, så har Kombohusen 
inte uppfyllt kraven på buller. T.ex. så har det funnits en del mark nära 
järnvägen som gjort att husen inte klarar bullerkraven. 

                                                
 
6 Bengtsson, Helén. Ordförande Älmhults bostäder AB; Vestergård, Tore. Verkställande direktör 
Älmhults bostäder AB. 2016. Intervju. 29:e april. 
7 Jägenmark, Kristian. Byggnadschef AB Kristianstadsbyggen. 2016. Intervju. 2:a maj. 
8 Holmberg, Roger. Ordförande Kalmarhem. 2016. Intervju. 22:a april. 
9 Palmgren, Ola. Vice-ordförande Växjöbostäder. Intervju. 3:e maj. 
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I Göteborg upplevs det att det finns möjligheter att bygga på mark som 
finns tillgänglig, staden är på gång med att testa att bygga Kombohus10. I 
kommunen finns dock krav på att bottenvåningen ska vara levande, detta 
begränsar Kombohusen tillämpningsmöjligheter i centrala områden. 

5.2.2 Hur byggprocessen upplevs 

Byggprocessens effektivitet är avgörande för att att hålla nere tid och 
kostnader på byggprojektet (Stintzing, 2005). Beroende på hur stort 
bostadsbolaget är så erhålls olika kompetensnivåer. Bostadsbolag med hög 
kunnighet har möjlighet att påverka mer i processen, medan bolag med 
mindre kompetens förlitar sig på entreprenören i högre grad. Hur de olika 
bostadsföretagen upplever byggprocessen blir då väldigt viktigt i valet av 
upphandlingsform. 

 

5.2.2.1 De som har avtalet 

Älmhults bostadsföretag upplever att bolaget inte har så stora resurser och 
att kompetensen inte finns för att upprätta ett förfrågningsunderlag i 
detalj11. Därför har Kombohusen passat väldigt bra för deras 
bostadsbyggande. Det upplevs också att processen gått snabbare jämfört 
med när man upphandlar via LOU. 

I Kristianstad anses byggprocessen med Kombohus vara väldigt enkel12. 
Det upplevs att inte mycket behöver förbättras i processen, om processen 
ska passa alla så måste den vara ganska styrd. Den passar ingen 100%, 
men den passar bra för alla. Kombohus Bas är väldigt enkelt då den inte 
kräver mycket byggkunskaper. Kombohus Plus är dock inte lika enkelt då 
bostadsbolaget måste konkurrensutsätta objektet och det är kräver mer 
byggkunskap hos beställaren. 

I Kalmar upplevs det att byggprocessen gått snabbare när ett 
färdigupphandlat objekt redan har erhållits13. Överklagningar av 
entreprenörer som inte vunnit upphandlingar har varit ett problem. 
Följande undslipps med SABOs Kombohus. 

                                                
 
10 Zegiraj, Jahja. Ordförande i fastighetsnämnden. 2016. Intervju. 25:e april. 
11 Bengtsson, Helén. Ordförande Älmhults bostäder AB; Vestergård, Tore. Verkställande direktör 
Älmhults bostäder AB. 2016. Intervju. 29:e april. 
12 Jägenmark, Kristian. Byggnadschef AB Kristianstadsbyggen. 2016. Intervju. 2:a maj. 
13 Holmberg, Roger. Ordförande Kalmarhem. 2016. Intervju. 22:a april. 
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5.2.2.2 De som inte har avtalet 

I Växjö är inte byggprocessen en faktor som gjort att kommunen inte 
byggt. Utan det handlar snarare mer om särkrav som kommunen ställt i 
detaljplanen14.  

Göteborg har jobbat med att snabba upp detaljplaneringsprocessen, vilket 
gjort att det inte varit önskvärt att testa Kombohus15. Detta i kombination 
med att gestaltningen har påverkat valet av upphandlingsprocess. 
Kombohusens utformning och arkitektur upplevs inte passa in i 
stadsmiljön. 

5.2.3 Slutkostnadens påverkan 

Slutkostnaden på ett byggnadsprojekt är en av de viktigaste faktorerna vid 
valet av upphandling. Vid en bostadsbrist av den magnitud som råder idag 
i Sverige, så blir priset allt viktigare för att bygga byggnader i stora 
kvantiteter. Industriellt byggande vinner mark när entreprenörerna ska 
välja byggproduktionsmetod. Kombohusen billiga kostnad beror på det 
industriella byggandets effektivitet16. Men valet av upphandlingsform 
påverkar också slutkostnaden, då byggprocessernas olika tidsramar utgör 
grunden för slutkostnaden.  

5.2.3.1 De som har avtalet  

Tore Vestergård17, verkställande direktör för Älmhults bostäder uppger att 
Kombohusen lett till att man fått billigare produktionskostnader, billigare 
hyror och att andra byggherrar pressat ner sina priser som konsekvens av 
att bostadsbolaget börjat nyproducera byggnader via SABOs ramavtal. 
Dilemmat har tidigare varit att när huset är färdigt, så är det mindre värt 
när det är klart. Dock klaras nyproduktionen med Kombohus utan att 
behöva göra nedskrivningar på byggnaden. Att får pengarna tillbaka vid 
markköpet för att Kombohusets byggnad är energisnålt, är en stor fördel. 

Kristianstadsbyggen AB upplever att Kombohusen är billigare. Men 
Kombohusen upplevs inte så billiga som i de siffror som SABO redovisat 
som ligger på 25% billigare än marknadens genomsnitt. Det upplevs 
snarare som 15% billigare.  

Att priserna blivit billigare är även en uppfattning hos Kalmarhem, där 
Roger Holmberg uppfattar priserna som billigare till följd av att 
överklagningar av andra entreprenörer i upphandlingsprocessen undslipps. 

                                                
 
14 Palmgren, Ola. Vice-ordförande Växjöbostäder. Intervju. 3:e maj. 
15 Zeqiraj, Jahja. Ordförande i fastighetsnämnden i Göteborg. 2016. Intervju. 25:e april. 
16 Saxbo, André. Projektchef Trygga Boendet, JSB. 2016. Intervju. X april. 
17 Vestergård, Tore. Verkställande direktör Älmhults bostäder AB. 2016. Intervju. 29:e april 
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Dock finns ej vetskap om hyrorna blivit billigare då husen inte är 
färdigställda i nuvarande skede. 

 

5.2.3.2 De som inte har avtalet 

Enligt Ola Palmgren18, vice ordförande för Växjöbostäder, så har en 
redogörelse från tjänstemännen erhållits för några år sedan där ett 
traditionellt upphandlat objekt jämfördes med SABOs Kombohus. Där 
gjordes slutsatsen att det byggdes billigare med en traditionell LOU 
upphandling. Enligt Ola har Växjö haft en historiskt gynnsam 
byggmarknad med många lokala entreprenörer som är med och 
konkurrerar, som till följd av detta pressat ner priserna. Dock upplever Ola 
att detta förändrats, och att stora aktörer allt mer äter upp konkurrensen på 
marknaden. Skillnaden på slutkostnaden i en liknande jämförelse hade inte 
varit lika påtaglig idag som när jämförelsen gjordes för några år sedan 
enligt Ola. 

Göteborg upplever att avtalet är 25% billigare än marknadens genomsnitt i 
Göteborg. Att SABOs ramavtal endast görs med ett avrop gör avtalet mer 
attraktivt. Bostadsmarknaden i Göteborg har fått en ökad takt och 
efterfrågan som eventuellt möjliggör mer byggande av SABOs Kombohus 
i framtiden. 

5.2.4 Tjänstemännens inverkan 

En tjänsteman definieras som en löntagare som oftast innehar 
arbetsledande eller förvaltande arbete (Nationalencyclopedin, 2016). Inom 
de kommunala bostadsbolagen är politiker beslutsfattande, medan 
tjänstemännen redovisar underlag för beslut och åtar sig de projekt som 
politikerna beslutat om. Politiker förlitar sig på den kompetens och det 
underlag som beretts av opartiska tjänstemännen. Följande innebär att 
tjänstemännens avspegling eller syn på ett nytt projekt blir avgörande vid 
beslutsfattande. 

Ola Palmgren19 anger att tilliten till tjänstemännen i kommunala 
bostadsbolag är en förutsättning för att man ska kunna ta beslut som 
grundar sig på väl förankrad fakta. Det kan dock tendera till att många 
bostadsbolag blir tjänstemannastyrda om inte politikerna är väl insatta. 
Politiker kan vara för dåligt pålästa eller inte har intresset. Ola uppger att 
SABO borde rikta in sig på att utbilda och marknadsföra sig gentemot 
politiker. 

                                                
 
18 Palmgren, Ola. Vice-ordförande Växjöbostäder. Intervju. 3:e maj. 
19 Palmgren, Ola. Vice-ordförande Växjöbostäder. Intervju. 3:e maj. 
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Jahja Zeqiraj20, ordförande i fastighetsnämnden i Göteborg, anger att det 
finns ett stort motstånd mot Kombohus i tjänstemannaapparaten, detta 
motstånd innefattas dock mer av gestaltning än kvalité och innehåll.  

Kristian Jägenmark från Kristianstadsbyggen AB, som är den enda 
tjänsteman som intervjuats uppger att trots att bostadsbolaget överlag är 
väldigt positivt till SABOs ramavtal, så är tjänstemännen inte så positiva21. 
Han uppger att det kan tyckas bli tråkigt om tjänstemännen blir mindre 
involverade i processen och att det kan uppfattas som att alla hus som 
byggs ser likadana ut förutom i färgen. 

5.2.5 Förbättringar med avtalet  

Att göra förbättringar med avtalet är en förutsättning för att det ska kunna 
passa fler kommuner.  

Tore Vestergård, verkställande direktör vid Älmhults bostäder uppger 
följande: 

”Kombohusen har höjt SABOs dignitet!”.  

Älmhult är nöjda med SABOs ramavtal och ser egentligen inga problem 
med avtalet. Det Älmhult dock skulle vilja se är att samma typ av ramavtal 
erbjuds till fler koncept, som t.ex. vid renovering och upprustning av 
gamla lägenhetsbestånd22.  

Kalmar uppger att bostadsbolaget gärna hade sett fler entreprenörer som de 
skulle kunna göra avrop på. T.ex. så har det funnits intresse för Kombohus 
mini men eftersom de tre företag som är med och konkurrerar har mycket 
att göra så har upplevts som svårt att göra ett avrop23. Man uppger att det 
t.ex. varit svårt för Lindbäcks att konkurrera då man ogärna levererar långt 
nere i landet. Det uppges också att lägenhetsfördelningen kan bli bättre 
med fler ettor och mindre tvåor i husen som erbjuds idag. 

Växjö ser gärna att en dialog förs redan i förväg om hur byggnaderna kan 
anpassas till att uppfylla medlemsföretagens behov24.  

Kristianstad är i helhet väldigt nöjda med avtalet. Dock så angivs det att 
ramavtalets marknadsförda prisbild uppfattas som vilseledande, då 

                                                
 
20 Zeqiraj, Jahja. Ordförande i fastighetsnämnden i Göteborg. 2016. Intervju. 25:e april. 
21 Jägenmark, Kristian. Byggnadschef AB Kristianstadsbyggen. 2016. Intervju. 2:a maj. 
22 Vestergård, Tore. Verkställande direktör Älmhults bostäder AB. 2016. Intervju. 29:e april. 
23 Holmberg, Roger. Ordförande Kalmarhem. 2016. Intervju. 22:a april. 
24 Palmgren, Ola. Vice-ordförande Växjöbostäder. Intervju. 3:e maj. 
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markarbetet och grundläggningen inte ingår i denna prisbild. Det angivs 
också att driftkomponenterna kan fungera bättre med SABOs Kombohus25. 

I Göteborg finns krav på t.ex. att bottenvåningen ska vara levande med 
affärer m.m. Ordföranden för fastighetsnämnden i staden, Jahja Zeqiraj, ser 
gärna att Kombohusen anpassas till detta ändamål26. 

5.2.6 Varför valdes avtalet  

Att veta varför de olika kommunerna valt att använda sig av ramavtalet 
visar vad som idag gör SABOs ramavtal attraktivt och vilka fördelar 
avtalet erhåller.  

Ordföranden för Kalmarhem frambringar att vetskapen om att 
upphandlingen är klar i förväg är en stor fördel27. Det angivs att 
osäkerhetsfaktorn kring överklagande i upphandlingen undslipps. Att 
också veta kostnaderna i förväg är också en fördel. Huset kan anpassas 
smidigt till tomten, det beskrivs som att husen kan anpassas som böcker på 
en bokhylla.  

Kristianstad uppger att Kombohusen gav en rimlig hyra och att 
byggkostnaderna ligger på en rimlig nivå. Att kunna hålla nere kostnaderna 
och att få en bra prisvärd produkt motiverade Kristianstadsbyggens styrelse 
till att bygga Kombohus. Kombohus byggprocess uppfattas som väldigt 
enkel och smidig, husen fås upp snabbt28. 

I Älmhult ville man visa konkurrenterna att det går att bygga billigare, men 
också att det går att få ner hyrorna på nyproduktionen. Att bygga 
byggnaderna går väldigt snabbt och hyrorna blir billigare. Det upplevs att 
andra byggherrar har pressat ner sina priser. Älmhults Bostäder har inte 
resurser och kompetensen för att upphandla i detalj. Tilläggsfakturor och 
efterhandskostnader undslipps med SABOs ramavtal29.  

5.2.7 Varför valdes inte avtalet 

För att hitta nyckelfaktorer som åsyftar till att förbättra avtalet, så är det 
relevant att redogöra varför vissa kommuner idag inte använder sig av det 
nuvarande ramavtal som SABO erbjuder. 

                                                
 
25 Jägenmark, Kristian. Byggnadschef AB Kristianstadsbyggen. 2016. Intervju. 2:a maj. 
26 Zeqiraj, Jahja. Ordförande i fastighetsnämnden i Göteborg. 2016. Intervju. 
27 Holmberg, Roger. Ordförande Kalmarhem. 2016. Intervju. 22:a april. 
28 Jägenmark, Kristian. Byggnadschef AB Kristianstadsbyggen. 2016. Intervju. 2:a maj. 
29 Vestergård, Tore. Verkställande direktör Älmhults bostäder AB. 2016. Intervju. 29:e april. 
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Enligt Växjö så byggs det billigare på den lokala marknaden då det funnits 
en historisk gynnsam konkurrens i staden30. I Växjö finns det dessutom en 
hel del särkrav som Kombohusen inte uppfyller t.ex. särkrav på 
tillgänglighet, materialanvändning, energiförbrukning och 
materialanvändning. Marklägena som dessutom valts att exploateras, har 
gjort Kombohusen inte klarar kraven på buller.  Enligt Göteborg har det 
inte varit önskvärt att testa SABOs Kombohus då det har jobbats på att 
snabba upp den egna detaljplaneringsprocessen. Inom politiken har det 
uppfattats som att Kombohus lämpar sig bättre till småkommuner än 
storstadskommuner31.  

                                                
 
30 Palmgren, Ola. Vice-ordförande Växjöbostäder. Intervju. 3:e maj. 
31 Zeqiraj, Jahja. Ordförande i fastighetsnämnden i Göteborg. 2016. Intervju. 
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6 Analys 

6.1 Marktillgänglighet och detaljplan 

För att bygga Kombohus snabbt och effektivt är kommunerna beroende av 
att äga och att ha mark tillgänglig vid avrop. Thomas Karlbro konstaterade 
att markägandet har stor betydelse för markexploateringen (Karlbro, et al., 
2009). Detaljplanerna är också avgörande då de innehåller bestämmelser 
om byggnadens egenskaper. Den tidigare regeringen har föreslagit en 
proposition som föreslår att detaljplanekravet begränsas i kommunerna 
(Regeringen , 2014). 

6.1.1 Enkätundersökning 

I enkätundersökningen har marktillgängligheten och detaljplanen 
tillsammans varit den största anledningen till att kommuner inte använder 
sig av SABOs ramavtal.  

40% av de stora kommunerna har problem med detaljplanen och 
marktillgänglighetens begränsningar. 57% av de mellanstora kommunerna 
har samma problem, medan bara 20% av de små kommunerna har dessa 
problem. Samtidigt kan det utläsas att särkraven korrelerar med 
kommunernas begränsningar i detaljplanen. Därav kan slutsatsen dras att 
större kommuner med mer särkrav begränsas mer i sina detaljplaner än 
små kommuner som inte ställer dessa krav. Enligt enkäten så stämmer 
Karlbros teori om markexploatering som säger att kommuner bygger 
utifrån marktillgänglighet.  

Idag lämpar sig ramavtalet som SABO erbjuder till små kommuner med 
små tjänstemannaapparater. Men i enkätundersökningen uppger hela 27% 
av alla små kommuner att man inte har ett behov av att bygga nytt. Frågan 
blir då om SABO erbjuder fel produkt till de större kommunerna då det är 
där man faktiskt har ett behov av att bygga? 

6.1.2 Intervjuer 

I intervjuerna som gjordes upplevdes det att marktillgängligheten inte var 
något problem. Däremot upplevdes det att detaljplanen begränsade 
byggandet i Göteborg, Växjö och Kristianstad. I Göteborg och i 
Kristianstad handlade det om gestaltning, medan det i Växjö radades upp 
en rad särkrav som sätter stopp för nybyggnation. Detaljplankraven har 
varit föremål för politisk debatt där den tidigare regeringen lagt fram en 
proposition som avser att minska kommunernas rätt till att ställa särkrav. 
Växjö var den kommun med flest särkrav i enkätundersökningen som 
upprättades. Växjö profilerar sig som Europas grönaste stad och det 
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konceptet ställer krav på att kommunen ska bygga energisnålt och använda 
sig av trämaterial. Observationen som författarna till detta arbete gjort 
instämmer med att en begränsning av detaljplanekraven hade hjälpt till att 
underlätta för bostadsbyggandet. Dock så är det svårt att ta ställning till då 
detta inskränker kommunernas självstyre. En mönster som följer tidigare 
avsnitt är att SABO och entreprenadföretagen måste ta fram en produkt 
som lämpar sig bättre till de stora kommunernas behov. 

6.2 Byggprocessen 

6.2.1 Fallstudie 

De största skillnaderna mellan byggprocesserna enligt fallstudien är att 
SABOs ramavtal genomsyras av de principer som definierar industriellt 
byggande. Dessa principer baserar sig på en processorienterad organisation 
som tillhandahåller en färdig produkt som upprepas, se teori 2.8. Ett 
traditionellt LOU-upphandlat objekt består oftast av en projektorganiserad 
organisation där beställaren ”handplockar” komponenterna till bygget för 
varje nytt bygge. Detta är motsatsen till den industriella byggmetoden där 
det redan finns färdighandplockade produkter som kunden kan välja 
emellan. Även om ett traditionellt upphandlat objekt skulle innefattas av att 
komponenterna tillverkas i fabrik, så är det svårt att anamma de principer 
som definierar industriellt byggande. Detta gäller såvida inte beställaren 
ber om att upphandla färdigprojekterade objekt i vilka beställaren har 
begränsat inflytande, detta sker oftast inte om bostadsbolagen har stora 
tjänstemannapparater. Med ramavtalet undslipper beställaren en 
framtagning av lokalprogram och underlagshandlingar för byggprojektet. 
Detta i kombination med industriellt byggande innebär att påföljden blir att 
kostnaderna reduceras. Att kostnaderna minskas understryks av fallstudie. 
Även om projekteringsskedet och upphandlingen är snabbare vid 
byggandet av kvarteret Adler, så visar fallstudien att kvarteret Flaket har 
byggts snabbare om man tittar på hur många kvadratmetrar som byggts per 
månad. Det är dock svårt att göra en konkret jämförelse då boarean skiljer 
sig så pass mycket. Produktionsskedet avgörs av flera faktorer, bl.a. hur 
många resurser man har och hur många byggskeden som görs parallellt. I 
uppgifterna som erhållits har vi kunnat se hur många hus som byggs 
parallellt, dock har vi inte kunnat se hur många resurser som fördelats på 
de två olika byggena. 

6.2.2 Enkätundersökning 

Enligt enkätundersökningarna upplever var fjärde kommun att 
byggprocessen är för låst, se Figur 29. 74% tycker att ramavtalets 
byggprocess inte är för låst, detta understryker att de flesta fortfarande 
anser att ramavtalets enkelhet delas av de flesta bostadsbolagen runt om i 
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landet. Dock är det problematiskt att fortfarande en av fyra medlemmar 
ändå anser att processen är för låst. Av de 26% som tycker att 
byggprocessen är för låst, så känner endast 55% av dem till att man har 
möjlighet att påverka byggprocessen genom att t.ex. påverka utformning, 
materialval, tillval m.m., se Figur 29. Trots att möjligheten finns att 
påverka byggprocessen, så upplever majoriteten av de som tycker att 
byggprocessen är för låst att de inte går. SABOs kommunikation gentemot 
dessa bostadsbolag kan upplevas ha brustit.  

6.2.3 Intervjuer 

Samtliga personer som intervjuats har inte uppgett att det stötts på hinder i 
byggprocessen. De som nyttjar SABOs ramavtal uppger att man är väldigt 
nöjda och att byggprocessen varit smidig och enkel. De som inte nyttjar 
avtalet uppger att byggprocessens inte är en faktor till att man inte 
använder sig avtalet, man uppger tvärtom att möjligheten till att bara 
behöva göra avrop gör avtalet mer attraktivt. Dock uppger Göteborg att 
SABOs ramavtal Kombohus inte testats ännu då det inom politiken har 
uppfattats som att Kombohus lämpar sig bättre till småkommuner än 
storstadskommuner. 

6.3 Upphandling 

Som det kan utläsas i teorin så kräver lagen (2007:1092) om offentlig 
upphandling  (LOU) att en organisation har kunskap och erfarenhet av att 
upprätta enkla underlag som baseras på principerna om likabehandling, 
icke-diskriminering, ömsesidigt erkännande och öppenhetsprincipen 
(Stentoft & Freytag, 2012). Ramavtalet är ett dock ett färdigt kontrakt utan 
specificerad volym som redan är upphandlat av SABO, där 
medlemsföretagen i organisationen bara behöver göra avrop.  

6.3.1 Enkätundersökning 

Drygt en fjärdedel av de tillfrågade uppger att de inte känner till SABOs 
ramavtal. Detta kan kopplas till det som visats tidigare, där samtidigt drygt 
en fjärdedel upplevde att byggprocessen var för låst. Detta påvisar att den 
allmänna kännedomen kring avtalet och hur det ser ut är bristfällig. Dock 
uppger 63% att man har god kännedom kring avtalet, medan 13% ställt sig 
neutrala till påståendet. Att inte veta vilka upphandlingsalternativ man har i 
respektive kommun, försvårar möjligheterna till att hitta kostnadseffektiva 
alternativ som förbättrar de ekonomiska förutsättningarna vid valet av 
upphandling. 

Fyrtio procent av de tillfrågade uppger att SABOs ramavtal skulle bli 
billigare om det implementerades i deras bostadsmarknad. SABO uppger 



 

52 
Alhamed, Marusic & Buh Gelle 

att man erbjuder ramavtal som är 25% billigare än genomsnittligt 
nyproduktionspris i riket. Dock kan det i enkätundersökningen illustreras 
att drygt en femtedel av de tillfrågade inte instämmer med detta påståendet. 
Att veta huruvida det är sant eller inte är svårt att avgöra. Svaren kan också 
bero på att politiker inte har kunskap kring hur genomsnittspriser ser ut på 
deras lokala marknader för att göra en jämförelse med ramavtalet. SABOs 
siffror är svåra att följa upp såvida det inte görs en rikstäckande 
utvärdering som jämför ramavtalets potentiella kostnader med marknadens 
nuvarande genomsnittspris.  

6.3.2 Intervjuer 

Enligt LOU har konkurrerande entreprenörer möjlighet att överklaga 
vinnande anbud ifall man anser att beställaren inte efterföljt 
likabehandlingsprincipen, se teori 2.6.1. Detta leder till att överklaganden 
drar ut på byggprocessen. SABOs ramavtal är färdigupphandlat vilket 
leder till att kommunerna inte behöver utstå med överklagningar. Följande 
är en fördel med SABOs upphandlingsprocess enligt Kalmar.  

En nackdel med traditionell LOU-upphandling är att små bolag som inte 
har kunskapen för att upprätta ett detaljerat förfrågningsunderlag blir 
missgynnade av LOU då man vilseleds av byggföretaget. Detta kallas 
strategisk anbudsgivning, se teori 2.7.6. Älmhult uppger att det finns lite 
resurser och kompetens för att upphandla i detalj. SABOs ramavtal lämpar 
sig väl då efterhandskostnader som skett till följd av att önskemål inte 
specificerats i förfrågningsunderlaget undslipps. Lundberg & Pedersen 
uppger att drygt 20% av de kommuner som nyttjar ramavtal inte får sina 
villkor uppfyllda (Lundberg & Pedersen, 2011). Dock kan det utifrån dessa 
intervjuer konstateras att de som använder sig av avtalet inte har den typ av 
bekymmer. Följande kan bero på att kommunerna inte själva har 
upphandlat ramavtalet, utan en tredje part har gjort det i förväg. De 
resultaten som hämtats från intervjuer där bostadsbolagen använt sig av 
avtalet visar snarare att man uppges vara väldigt nöjd med ramavtalet som 
erbjudits. 

Som det beskrevs i teorin, så krävs det att mindre entreprenörer lämnar 
anbud för att upprätthålla konkurrensen (Estache & Limi, 2010). Även 
Morand (2003) konstaterade att upphandlande myndigheter bör främja 
mindre budgivare för att skapa nya jobb och för att främja tillväxten. En av 
de kommuner som önskade att fler kunde vara med och konkurrera var 
Kalmar. Där påtalades det att det funnits önskemål om att bygga 
Kombohus Mini, men att det varit svårt att nyttja SABOs ramavtal då 
leverantörerna upplevdes ha mycket att göra. Detta medförde att 
exempelvis Lindbäcks ogärna levererade långt ner i landet vilket 
diskvalificerade dem i konkurrensutsättningen. Att Lindbäcks ogärna 
levererar understryker det som beskrevs i teorin, att det största problemet 
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för brutna löften vid anbudsgivning är att leverantörer inte levererar alls 
(Lundberg & Pedersen, 2011).  
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7 Diskussion  

7.1 Metoddiskussion 

Att använda sig av en trianguleringsmetod där kvalitativ data 
kombinerades med kvantitativ var framgångsrik då båda metoderna utvann 
resultat som hade exkluderats om bara en av metoderna använts. En 
fallstudie användes också för att göra en jämförelse mellan två industriellt 
byggda objekt. Metoderna användes för att få helhetstänkande data som 
kompletterar varandra. Fallstudien ger en helhetsbild av processerna, 
enkätundersökningen ger övergripande bild över vad som påverkar 
kommunerna i val av upphandling, och intervjuerna undersöker datan på 
djupet. 

För intervjuerna reste skribenterna till respektive ort för att få mer 
djupgående och detaljerade samtal. Detta gjorde att bra svar erhölls. 
Medan intervjuerna gjordes, upptäcktes det dock i efterhand att vissa 
frågor som var relevanta inte hade ställts i tidigare intervjuer. 
Upphovsmakarna till detta arbete anser att man i efterhand gärna hade 
undersökt kring hur tjänstemännens inflytande upplevs påverka 
politikernas beslutsfattande. 

I efterhand anses det att frågorna i enkätundersökningen kunde 
specificerats tydligare. Det hade exempelvis varit relevant att ta reda på 
hur många kommuner som planerar att bygga endast noll stycken bostäder. 
Den andra förbättringen som hade kunnat göra var att rada upp fler 
alternativ i frågan som belyser varför kommunerna inte använder avtalet. 
54% av svaren i den frågan hamnade i övrigt, vilket ledde till att svaren var 
tvungna att kategoriseras i en Excelfil. I vissa fall blev svaren lite otydliga 
och det blev svårt att kategorisera dem.  

Det uppfattas som rätt att avgränsa enkäten till politiker och inte 
tjänstemän. Politikerna är de i slutändan som tar besluten och det är dem 
som har initiativmöjligheten till att starta nya projekt. Dock kan det i 
intervjuerna erhållas resultat som påvisar att bostadsbolagen riskerar att bli 
tjänstemannastyrda om inte politikerna utbildas kontinuerligt. Det som 
även hade kunnat göras för att underlätta arbetet är att göra en geografisk 
avgränsning som innefattas av sydsverige. Detta eftersom väldigt få svar 
kom in från Sveriges norra delar, detta uppfattades som tråkigt då mycket 
tid lades på att sammanställa alla mejladresser på ordföranden i 
kommunala bostadsbolag i hela norra Sverige. 

Det som i efterhand upptäcktes var att svaren korrelerade med hur stora 
kommunerna var. Hade enkäten upprättats idag hade gruppen istället gjort 
ett urval från första början som kategoriserade kommunerna. I detta fall 
gjordes kategoriseringen i efterhand. De flesta som svarade var små 
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kommuner, att få in fler svar från de stora och de mellanstora kommunerna 
hade kunnat ge ett trövärdigare utfall i resultatet. 

7.2 Resultatdiskussion 

Utifrån intervjuerna och enkätundersökningen har flertalet förslag kommit 
fram som åsyftar till att förbättra ramavtalet och kommunikationen 
gentemot medlemsföretagen i SABO. Både den kvantitativa och den 
kvalitativa datan har vaskat fram resultat som är av betydelse och som har 
stort diskussionsvärde. De faktorer som påverkar kommuner i valet av 
upphandlingsform är flera, det innefattas bl.a. av detaljplan, byggprocess 
och slutkostnad. I följande kapitel kommer ytterligare en analys göras för 
att utreda förbättringsmöjligheter inom särskilda områden. Diskussioner 
kring generella mönster och korrelationer i resultatet kommer även att 
föras för att sedan möjliggöra för att dra slutsatser kring resultatet. 

7.2.1 Marktillgänglighet och detaljplan 

I enkätundersökningen var markanvisningarna/tillgängligheten och 
detaljplanen två av de största faktorerna till att kommunerna inte nyttjade 
ramavtalet Kombohus.  

Skribenterna anser, att för att underlätta för industriellt byggande och för 
att ha en anpassad produkt som fungerar i hela Sverige så bör 
detaljplanernas möjlighet till att ställa särkrav begränsas. Kommunerna bör 
även arbeta för att ha en bättre planberedskap där kommunerna äger 
marken för att effektivare kunna upprätta hyresrätter. Ett förslag som 
skulle kunna göra att kommunerna uppmuntras till att äga sin mark i högre 
grad, är att SABO lobbar för att regeringen skall kunna erbjuda 
subventioner på markköp. Kommunen kan då upprätta nya stadsdelar där 
nya hus skulle kunna byggas utan att behöva begränsas av detaljplanen. 
Det ska dock betonas att det är viktigt att variera bostadsbyggandet i 
nyupprättade bostadsområden för att undslippa den form av 
bostadssegregation som uppkom vid skapandet av miljonprogrammet. 
Entreprenadföretagen och SABO bör dock å andra sidan arbeta fram en 
bättre produkt som motsvarar de kraven som de större kommunerna ställer 
i detaljplanen och i markanvisningarna. Idag är produkten lämpad till fel 
målgrupp, genom att arbeta fram en produkt som passar till rätt målgrupp 
kan produkten tillhandahållas av kommunerna i högre grad. 

7.2.2 Byggprocessen 

Enligt resultatet från fallstudien kan det konstateras att SABOs 
upphandlingsprocess går betydligt snabbare. Projekteringsskedet och 
produktionsskedet möjliggör för tillämpning av de sex principer som 
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definierar industriellt byggande. Eftersom entreprenören har en fast 
produkt som upprepas, och eftersom projekteringsskedet i princip endast 
består av att undersöka marktillgänglighet och detaljplan för att göra avrop, 
så kan slutsatsen dras att upphandlingsprocessen går snabbare med SABOs 
ramavtal. Dock behöver det inte betyda att produktionsprocessen är alltid 
är snabbare med ett ramavtal. I fallstudien som gjordes kunde det utläsas 
att det traditionellt upphandlade objektet byggdes snabbare per 
kvadratmeter. För att göra en bättre jämförelse skulle två objekt som 
liknade varandra mer behöva undersökas. Sedermera skulle även en 
resursplan behöva undersökas för att få göra en rättvis jämförelse. 

Som det tidigare har analyserats så upplever en fjärde del av de tillfrågade i  
enkätundersökningen att byggprocessen är för låst. Drygt hälften av de 
som uppgett att byggprocessen är för låst anser även att man har lite 
möjlighet till att påverka byggprocessen. I intervjuerna framkommer dock 
resultat som visar det motsatta, att byggprocessen snarare är väldigt enkel 
och att det finns möjlighet att påverka byggprocessen. Det har dock 
framkommit att arkitekterna som entreprenadföretagen använder sig av har 
dröjt länge vid eventuella ändringar i bygget- Resultatet i enkäten uppvisar 
att det fortfarande finns kommuner som har lite kännedom om ramavtalet. 

I politikernas val av upphandling har det i intervjuerna påpekats att 
tjänstemännens avspegling påverkar politikerna. I resultatet uppger 26% av 
de tillfrågade att det finns lite kännedom om SABOs ramavtal. 
Tjänstemännens inverkan på politikerna blir då vital när nya projekt ska 
initieras. I två av intervjuerna har det antytts att det funnits 
tjänstemannamotstånd mot SABOs ramavtal Kombohus. 

7.2.3 Slutgiltig kostnad 

Fallstudiens resultat visar att Kombohus är billigare än en traditionellt 
upphandlad produkt. Som det tidigare redogjorts så är det svårt att 
fastställa om ramavtalet är så pass mycket billigare som SABO angett. 
Däremot så är den generella uppfattningen, utifrån det som kan utläsas i 
intervjuerna och i enkäten, att ramavtalet är billigare.  

Slutligen kan det dock konstateras att ramavtalet kan vara vilseledande då 
inte helhetskostnaderna angivs, SABOs ramavtal exkluderar bl.a. 
markarbeten och grundläggning. Följande kan påverka kommunerna vid 
val av upphandlingsform då man kanske inte anser att man har en 
helhetstäckande prisbild. Dock kan det förstås att markarbeten och 
grundläggning exkluderas, då markegenskaperna är olika beroende på var i 
landet det byggs. Följande gör att det blir svårare att fastställa en 
slutkostnad på mark-och grundläggningsarbetet. 
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7.2.4 Vad kan förbättras hos SABO och entreprenadföretagen? 

I nuläget är ett stort problem att SABO har fel produkt till fel målgrupp. 
Ramavtalet som erbjuds är enkelt men lämpar sig huvudsakligen till 
kommuner med små organisationer. Paradoxen i det hela är att många av 
de små kommunerna inte behöver bygga nytt eller att det planeras få 
bostäder. Organisationen bör jobba med att ta fram produkter som lämpar 
sig bättre i större städer och som kan anpassas enklare till kommunernas 
egna behov. 

SABOs och entreprenadföretagen bör även upprätta en plan för att 
marknadsföra sig mot politiker för att öka deras kännedom och för att öka 
tryggheten vid beslutsfattning. 

Som tidigare nämnts har Göteborg inte använt SABOs ramavtal Kombohus 
då det inom politiken har uppfattats som att Kombohus passar bättre till 
småkommuner än storstadskommuner. Detta är delvis sant, ramavtalets 
enkelhet gör avtalet attraktivare för små kommuner då man har små 
tjänstemannapparater som inte har kompetens för att upphandla billigare. 
Dock så visas det i enkäten att 100% av alla småkommuner endast planerar 
att bygga mellan 0-500 bostäder. Som det nämnts tidigare gör detta att 
SABO har en stor utmaning i att göra Kombohuset attraktivt för stora 
kommuner. Detta gäller eftersom bostadsbristen i dessa kommuner är som 
mest påtaglig och det är där flest nybyggnationer i framtiden kommer 
initieras. SABO bör erbjuda flera produkter som lämpar sig väl för både 
stora kommuner som små. Följande skulle leda till att uppfattningen om att 
ramavtalet endast passar till småkommuner minskar. 

Fler företag bör vara med och konkurrera om exempelvis Kombohus Mini 
eller Kombohus Plus. Det skulle göra det enklare för kommuner att få till 
avtal med dessa objekt, då det i nuvarande läge upplevs svårt att få till bra 
avtal med nuvarande konkurrensutsättning. 
 
Entreprenadföretagens uppgift blir att fortsätta utveckla det industriella 
byggandet för att integrera Nadim & Gouldings (2011) principer som 
handlar om att integrera människor, teknologi, process, produkt och 
marknad. Entreprenadföretagen skulle kunna jobba med att integrera 
utformningen i den egna organisationen istället för att anställa arkitekter 
som gör jobbet åt dem. Detta för att på bästa sätt kunna ha en arkitektonisk 
utformning som lämpar sig för upprepning. Detta skulle leda till att 
kundens kommunikation inte blir för separat, utan att den istället tydliggörs 
genom att enbart rikta in sig på entreprenadföretaget vid ändringar. Detta 
skulle leda till att förseningar för både entreprenadföretag och kund slipps. 

Slutligen bör entreprenadföretagen ta fram bättre produkter som uppfyller 
kommunernas krav på attraktivitet, särkrav och buller. Enligt resultatet är 
attraktiviteten en stor faktor till att kommunerna inte nyttjar SABOs 
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ramavtal. Att ta fram en estetisk finare produkt blir en fråga som 
entreprenadföretagen får åta sig. 
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8 Slutsatser 
Studien visar att faktorerna som påverkar kommuner i valet av 
upphandlingsform är flera, det innefattas bl.a. av detaljplan, byggprocess 
och slutkostnad. Den största anledningen som påverkar kommunerna i 
deras val av upphandling är detaljplanen. 

Studien understryker att SABOs koncept uppfattas erbjuda de billigaste 
nyproduktionspriserna på marknaden idag. Dock skiljer sig 
nyproduktionspriset från kommun till kommun, i en femtedel av 
kommunerna uppger man att SABOs ramavtal inte är billigare. En 
fortsättning av arbetet skulle göras där det görs en rikstäckande jämförelse 
mellan traditionellt upphandlade objekt och med SABOs koncept i 
respektive kommun för att dra en generell slutsats om ekonomiska 
skillnader. För att arbeta bort bostadsbristen bör SABO & 
entreprenadföretagen erbjuda en produkt som klarar kommunernas 
detaljplankrav bättre och som är attraktivare. 

Rekommendationer 

• SABO bör erbjuda en bättre produkt som lämpar sig till de stora 
kommunernas särkrav 

• SABO bör verka för att kommunernas särkrav i detaljplanen ska 
begränas. 

• Entreprenadföretagen borde ta fram attraktivare produkter med bättre 
utformning. 

• SABO & entreprenadföretagen bör erbjuda fler produkter som 
lämpar sig väl i alla demografier och för olika grupper i samhället, 
exempelvis studenter. 

• Fler företag borde vara med och konkurrera i de konkurrensutsatta 
ramavtalen. 

• SABO och entreprenadföretagen måste föra dialog med kunderna för 
att uppfylla önskemålen som kunden ställer. 

• SABO och entreprenadföretagen måste marknadsföra sig gentemot 
politiker och utbilda dem för att öka kunskapen om produkten.  

• Entreprenadföretagen bör fortsätta att arbeta för att anamma de sex 
principer som definierar industriellt byggande.  
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• Entreprenadföretagen saknar integrering av arkitektonisk utformning 
inom den egna organisationen. Följande bör göras för att anamma 
principen om upprepning samt för att påskynda byggprocessen när 
kunden har önskemål om förändringar 
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Bilaga 2: Enkätsrespondenter  

Kommun	 Län	 Kommun	 Län	
1 Göteborg Västra	Götalands	län 1 Växjö kronobergs	län
2 Göteborg Västra	Götalands	län 2 Tingsryd kronobergs	län
3 Göteborg Västra	Götalands	län 3 Lessebo kronobergs	län
4 Götene Västra	Götalands	län 4 Uppvidinge kronobergs	län
5 Orust Västra	Götalands	län 5 Alvesta kronobergs	län
6 Dorotea Västra	Götalands	län 1 Smedjebacken Dalarnas	län
7 Lysekil Västra	Götalands	län 2 Mora dalarnas	län
8 Essunga	Kommun Västra	Götalands	län 3 Vansbro dalarnas	län
9 Tranemo	kommun Västra	Götalands	län 4 Malung-Sälens	Kommun Dalarnas	län
10 Borås Västra	Götalands	län 1 Nordmaling Västerbottens	län
11 Tanum Västra	Götalands	län 2 Sorsele Västerbottens	län
12 Svenljunga Västra	Götalands	län 3 Robertsfors	kommun Västerbottens	län
13 Åmål Västra	Götalands	län 4 Storuman Västerbottens	län
14 Vårgårda Västra	Götalands	län 5 Vilhelmina Västerbottens	län
15 Herrljunga Västra	Götalands	län 1 Salabostäder Västmanlands	län
16 Partille	Kommun Västra	Götalands	län 2 Surahammar Västmanlands	län
17 Göteborgs	Kommun Västra	Götalands	län 3 Karlsborg Västmanlands	län
18 mark Västra	Götalands	län 4 Norbergs Västmanlands	län
1 Perstorp Skåne	län 5 Fagersta		 Västmanlands	län
2 Vellinge Skåne	län 1 Eksjö Jönköpings	län
3 Ystad	kommun Skåne	län 2 Gislaved	Kommun Jönköpings	län
4 Klippan Skåne	län 3 Nässjö jönköpings	län
5 Osby skåne	län 4 Sävsjö	kommun jönköpings	län
6 Bromölla Skåne	län 1 Forshaga Värmlands	län
1 Nynäshamn Stockholms	län 2 Grums Värmlands	län
2 Järfälla 	Stockholms	län 3 Storfors Värmlands	län
3 Tyresö	kommun stockholms	län 4 Säffle Värmlands	län
4 Stockholm	Stad Stockholms	län 1 Nyköping Södermanlands	län
5 Norrtälje Stockholms	län 2 Oxelösund Södermanlands	län
6 Upplands-Bro stockholms	län 1 Arvidsjaur Norrbottens	län
1 Örnsöldsvik Västernorrlands	län 2 Jokkmokk norrbottens	län
2 Örnsköldsvik Västernorrlands	län 1 Bergs	kommun Jämtlands	län
3 Timrå Västernorrlands	län 2 Åre Jämtlands	län
4 Ånge Västernorrlands	län 1 Mjölby Östergötlands	län
2 Boxholm Östergötlands	län 1 Kumla Örebro	län
1 Gotland Gotlands	län 1 Kalmar kalmar	län
1 Ronneby Blekinge	län 1 Varberg Hallands	län

1 Hofors Gävleborgs	län
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Biliaga 3: Intervjufrågor  

Till de som inte har tecknat avtalet ”Kombohus”  

• Känner ni till ramavtalet Kombohus som SABO erbjuder er? 
• Om JA: Varför har ni hittills inte utnyttjat ramavtalet? 
• Tycker ni att det är smidigare att handla upp via LOU än att ta del av 

SABOs ramavtal? 
• Har kommunen tillgänglig mark för att bygga Kombohus? 
• Har er detaljplan försvårat möjligheten att bygga med Kombohus? 
• Om JA: Känner ni att ramavtalet kan anpassas efter er detaljplan? 
• Vad påverkar er i ert val av upphandlingsform? 
• Hur mycket påverkas slutkostnaden av valet av upphandlingsform? 
• Har det funnits kommunala särkrav so hindrat er från att bygga med 

Kombohus ? 
• Vilka faktorer anser ni vara avgörande för att ni inte använt er av 

SABOs ramavtal? 

Till dem som har tecknat avtalet ”Kombohus” 

• Hur uppkom idén om att bygga med Kombohus? 
• Hur mycket assistans fick ni av SABO? Hade ni löpnade kontakt 

med företaget under byggprocessen? 
• Vilka faktorer bidrog till att ni valde att nyttja avtalet ”Kombohus”? 
• Upplever ni att de nyproducerande byggena blivit billigare med 

ramavtalet SABO Kombohus ?  
• Hur tycker ni att Kombohus har påverkat hyressättningen av 

nyproducerande hus i er kommun? Tycker ni att hyressättningen 
blivit billigare ?  

• Finns det delat i ramavtalet som skulle kunna förbättras? 
• Har er detaljplanen försvårat möjligheten att bygga med Kombohus?  
• Hade kommunen särkrav som försvårade möjligheten att bygga 

Kombohus? 
• Hur många bostäder planerar ni att bygga de närmaste 10 åren med 

Kombohus?  
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